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SUTRIUŠKINO KOMUNISTŲ 
SĄMOKSLĄ

Trigo giminės, pranešė, 
kad jis gavo dvejus me
tus kalėjimo. Kaltina
mieji buvę socialistai ir 
anarchistai, prikl a u s ę 
prie komiteto, kuris bu
vo sudarytas 1948 m. Šio 
komiteto tikslas buvo su
vienyti visas opozicijos 
grupes.

La Paz, Bolivija —Bo
livijos valdžia praneša, 
kad jai pavyko sutriuš
kinti komunistų revoliu
cinį sąmokslą. Prieš kiek 
laiko Kominformas buvo 
atsiuntęs Rusijos armi
jos aukšto rango kari
ninką duoti patarimus ir 
vadovauti vietiniams ko
munistams.

Praeitą šeštadienį, po
licija padarė kratą “Tai
kos Partizanų” susirin
kime ir areštavo 25 as
menis, tarp kurių buvo 
kelta 
kimo 
ryti 
kuris 
dienį,

Donato Millan, La Paz 
policijos viršininkas, sa
kė, kad Sovietų Rusijos 
karininkas atvyko kar
tu su dviem prancūzais 
komunistais ir kada bu
vo daroma krata, tai jie 
visi trys pasislėpė La 
Paz mieste.

studentų. Susirin- 
tikslas buvo pada- 
planus sukilimui, 
numatytas antra* 
kovo 28 d.

partijos 
premiero 
pareigas, 
ministe-

Teisė už sukimą
Ispanijoj
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Frankfort, Vokietija— 
Vakarų vokiečių vyriau
sybė remdamos paruošta 
konstitucija ir piliečių 
referendumu, pasiūlė tri
jų punktų planą Vokieti
ją suvienyti.

Kancleris Konrad Ade- 
nauer formaliai pasiūlė 
komunistų kontroliuoja
mai rytų valstybei, kad 
ji tuojau atsisakytų nuo 
Vokietijos skaldymo ir 
priimtų pasiūlymus iš 
naujo Vokietiją suvieny
ti. Vakarų vokiečiai siū
lo:

1. Keturios okupacinės 
pajėgos turi sušaukti vi
sų vokiečių seimą, pa
grįstą rinkimų įstatymu.

2. Tautinius rinkimus 
į seimą privalo pravesti 
keturios okupacinės pa
jėgos arba Jungtinės 
Tautos.

3. Vokiečių seimo pa
ruošta konstitucija vi
sam kraštui turi būti 
priimta arba atmesta 
laisvu tautos balsavimu.

Otto Grotewohl, Rytų 
Vokiečių ‘Demokratinės’ 
Respublikos premieras, 
atmetė Bonn vokiečių 
valdžios pasiūlymus ir 
pareiškė,, kad jis “nie
kad nepritars tokiom ne
sąmonėm”. Gerhart Eis- 

informacijų de- 
4 tvirtina,

kad “šiais metais įvyks 
tikri ir demokratiški rin
kimai” Sovietų Rusijos 
zonoje. Gerhart Eisler 
yra pabėgęs nuo baus
mės iš Amerikos .ir da
bar yra rusų informaci
jų departamento virši
ninkas. Jis gerai žino, 
kad tik Sovietų Rusijoje 
yra “demokratiški rinki
mai”.

3 Čekoslovakijos lėktuvai 
nusileido U. S. zonoje

Miunchenas, Vokietija 
—Penktadienio rytą, ko
vo 24 d., trys Čekoslova
kijos lėktuvai nusileido 
Erding aerodrome arti 
Miuncheno su 84 kelei
viais. J.A.V. oro žvalgy
bos personalas apklausi- 
nėjo atvykusius kelei
vius ir įgulos narius. 
Lėktuvų vairuotojai sa
kė, kad jie buvo ginklu 
priversti nusileisti Jung. 
Valstybių zonoje. 26 nori 
pasilikti Vokietijoje kai
po tremtiniai, o 58 sutin
ka grįžti. Viena keleivė 
(85-ta) buvo Miss Ka- 
therine Kosmak, Jung. 
Valstybių informacijų 
bibliotekos viršininkė, Ji 
vyko iš Bratislavos į^ 
Pragą, ir netikėtai atvy
ko į Vokietiją. Vienas iš 
norinčių grįžti, Josef 
Klesnil, pilotas, paaiški
no, kaip jis buvo privers
tas pakreipti lėktuvą į 
Vokietiją. Jis sakė, kad 
jo “pagelbininkas ir ra-

dio operatorius staiga 
prikišo revolverį prie 
galvos ir įsakė nustatyti 
kompasą 240 laipsniu. Iš 
karto aš maniau, kad 
juokaauja, bet kada jie 
pareiškė, kad man sme
genis ištėkš, aš supratau, 
kad jie rimtai kalba”. 
Kito lėktuvo pilotui taip 
pat pagrasinta revolve
riu.

Čekoslovakijos konsu
las Miunchene rūpinasi, 
kad norintieji grįžti, ga
lėtų vykti tais pačiais 
lėktuvais.

Vengrija išleidžia 3,000 
žydą

Praga, Čekoslovakija— 
Izraelio valdžia išsiderė
jo, kad Vengrija išleistų 
3,000 žydų. Pirmieji iš
vyks apie balandžio 10 d. 
Beveik visi yra apie 50 
metų ir turi gimines Iz- 
raelyj.

Pavedė A. Devenl suk- 
lyti naują vyriausybę 
Bruselis, Belgija — 

Princas regentas Karo
lius paskyrė Albertą De- 
veze, liberalų 
vadą ir einantį 
pagelbininko 
sudaryti naują
rių kabinetą. Senasis bu
vo priverstas atsistaty- 
tydinti, kada kilo ginčas 
dėl parlamento sesijos, 
kuri turėtų išspręsti ka
raliaus Leopoldo m grą
žinimo klausimą.

Pietinėje Belgijoje so
cialistai sukurstė 24 va
landų streiką, kaipo pro
testą prieš Leopoldo III 
grįžimą. Bruselyj stu
dentai surengė demons
traciją ir išprovokavo 
riaušes. Sužeista 25 as
menys.

Jeigu nepavyktų su
daryti naujo ministerių 
kabineto, tai ori 
rolfli turėtų

Ocaaa, Ispanija — Ka
ro teismas nuteisė 18 as
menų, tarp kurių ir bu
vusį Madrido gubernato
rių civilio karą metu, už 

Franko 
talciaas 

viešai nepaskelbė savo parlamentą ir 40 dienų 
sprendimo, bet buvusio laikotarpyj skelbti nau- 
gubematoriaus, Antonio jus rinkimus.

Suglaustos žinios
★ Gubernatorius Paul A. Dever pranašauja, kad 

pravedus naujus vieškelius Massachusetts valstijoje 
bus galima sumažinti automobilių apdraudos kainas 
nuo $7 iki $20.
★ Buvęs Belgijos premieras Paul - Henri Spaak, 

socialistų partijos vadas, parašė viešą laišką kara
liui Leopoldui partijos laikraštyj, ragindamas jį ab- 
dikuoti ir sostą pavesti savo 19 metų sūnui.
★ Šiaurės Atlanto sutartį pasirašiusių tautų fi- . 

nansų ministeriai suvažiuos kovo 29 d. š. m. į Lon
doną sužinoti kas jau padaryta ir apsvarstyti iš 
ginklų gamybos ateičiai.
★ J. E. Kardinolas Francis Spellman per pasta

ruosius keletą metų labai nuoširdžiai remia Ameri
kos Vėžio draugiją ir jos programą. Jis prašo Dievo 
pagalbos kovoje prieš vėžio ligą.
★ Grig. Gen. Carios P. Romulo, Jungtinių Tautų 

generalio susirinkimo pirmininkas, siūlo sušaukti 
mokslininkų konferenciją, kuri turėtų parengti nau
ją planą atomų energijai kontroliuoti.
★ Paul J. Larsen, Civilių mobilizacijos įstaigos di

rektorius, sakė Kongresui, kad jeigu Jung. Valstybės 
nori pilnai apsisaugoti nuo atomiškų puolimų, tai tu
ri išleisti virš trijų šimtų bilionų dolerių.
★ Japonijos seimo komitetas sužinojo, kad Japonų 

komunistų partijos sekretorius praeitais metais su
sisiekė su Sovietų Rusija ir prašė, kad ji grąžintų tik 
tokius japonus karo kalinius iš Sovietų teritorijos, 
kurie yra priėmę komunistų ideologiją.
★ Britų zonos laikraštis “Der Tag” praneša, kad 

Sovietų Rusijos zonoje 30 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Berlyno rado nužudytą katalikų kunigą kleboną 
P. Bartsch.

ik Respublikonai senatoriai pradėjo iš naujo ir 
smarkų puolimą Dean Acheson, valstybės sekreto
rių. Jį kaltina dėl Tolimųjų Rytų ir dėl tariamų ko
munistų valstybės departamente.
★ Atsistatydino Jung. Valstybių armijos sekreto

riaus pagelbininkas Tracy S. Voorhees. Prezidentas 
Trumanas apgailestaudamas priėmė jo atsistatydi
nimą. Gali būti ir daugiau permainų gynybos depar
tamente.
★ Vakarų vokiečių vyriausybė, norėdama sustiprin

ti vokiečių vienybę, perkelia vienuoliką įstaigų į Ber
lyną.
★ Prancūzų vyriausioji komisija Vokietijoj pasisa

kė už Vokietijos suvienymą demokratiniu būdu.

Belgradas, Jugoslavija 
— Sekmadienį, kovo 26

čiai buvo priversti bal
suoti tik už vieną komu
nistų sąrašą taip, kaip ir 
Rusijoje.

Tito valdžios praneši
mu visame krašte balsa
vo 95 procentai. Pilie
čiams buvo įsakyta bal
suoti už “Tito valdžią ar 
Kominformą”. Jeigu 
jiems būtų leista pasisa
kyti už socializmą ar in
dividualizmą, tai jie bū
tų pasisakę prieš Tito 
valdžią — prieš socializ
mą. Pažymėtina, kad 75
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procentai ūkių žemės te
bėra nenusavinta ir ne- 
nr*ki miiomR-* lakini n k u 
balsuotojų yrir daug. Jie 
būtų balsavę prieš Tito 
valdžią — socializmą.

Nesuprantama, kodėl 
Rusijos ir kitų kraštų 
komunistų diktator i a i 
skelbia, kad balsavo 95, 
99 ar 100 procentų bal
suotojų. Kodėl nepaskel
bia, kad buvo 115 pro
centų balsuotojų? Vie
nas ir tas pats. Nei Ru
sijoje, nei Jugoslavijoje, 
nei kituose komunistų 
pavergtuose kraštuose 
nėra laisvų rinkimų.

VETERANAI PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių užsienio 
karų veteranai kreipėsi į 
Kongresą, reikalaudami, 
kad Komunistų partijai 
būtų atimta teisė veikti 
šiame krašte ir taip pat 
bausti “atitinkama baus
me” visus tuos, kurie pa
laiko komunistų partijos 
principus.

Kongrese yra biliai, 
kuriuos priėmus, Komu
nistų partija būtų laiko
ma svetimos valstybes 
agentu. Partija ir prie 
jos priklausantieji komu
nistai turėtų registruo
tis.

Pirma-

Popiežiaus vaHkavimo 
punūklos

Vatikanas 
dienį, kovo 13 dieną Šv.
Petro Bazilikoje vyko iš
kilmingos pamaldos už 
šv. Tėvą, Jo 11-tųjų vai
nikavimo sukak tuvių 
proga. Apeigose dalyva
vo Pats šv. Tėvas. Iškil
mingas šv. Mišias cele- 
bravo Eminencija Kardi-
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nolas Aloisi Masella. Be 
jo dalyvavo dar 15 kar
dinolų. Apeigų metu gie
dojo Sikstinos koplyčios 
choras, diriguojamas Pe- 
rosi.

Grįžus Popiežiui į Va
tikano rūmus, Prancūzi
jos ambasadorius Vla
dislovas D'Orme s s o n, 
ypatingo prancūzų komi
teto vadovaujamo Pau
liaus Cludel vardu, pado
vanojo Jo Šventenybei 
televizijos aparatą.

• FBI, sakoma, yra ga
vusi uždavinį ištirti, ar 
tikrai John Lewis, ang
liakasių unijos vadas, 
yra naudojęsis slaptais 
signalais, kad angliaka
sius sulaikytų nuo dar
bo, kai jis viešai kvietė 
juos grįžti į darbą. Įta
riama, kad jis veidmai
niavęs.
• Prezidentas Truma

nas paskyrė Thomas E. 
Murray iš New Yorko į 
Atomų Energijos Komi
siją.

Čekoslovakija nutraukia 
ryšius su Vatikanu

Vatikanas. — Iš pati
kimų šaltinių praneša
ma, kad Čekoslovakijos 
pasiuntinys prie Šv. Sos
to, Ilja Rath, ir pasiunti
nybės sekretorius Ven- 
ceslaus Minasih atšaukia
mi ir pasiuntinybė užda
roma. Šv. Tėvo atstovas 
Pragoję, Monsg. Ottavio 
de Liva, buvo apkaltin
tas, kad “piktam naudo
jos savo teisėmis”, ir pri
verstas š. m. kovo 18 d. 
išvykti iš Čekoslovaki
jos.

( Bolševikai dar ir taip 
ilgai pakentė šv. Tėvo 
atstovą Pragoję. Užėmę 
Lietuvą 1940 m., jie po
piežiaus nuncijų Cento- 
zą išvarė jau po mėne
sio.)

IRO pratęsė laiką 
tremtiniams

Geneva — Tarptautinė 
Tremtinių Organizacija 
(IRO) nusprendė globoti 
tremtinius dar iki 1951 
m. kovo 31 d. Anksčiau 
buvo nutarta IRO para
mą nutraukti š. m. birže
lio mėn. pabaigoje.

Naujas IRO nutarimas 
palies apie 50,000 tremti
nių, kurie tinka įkurdi
nimui kituose kraštuose.

AUSTRALIJA PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Canberra, Australia — tarp kita ko užbėgti už 
Australijoje paskelbtas akių laivų streikui, iš- 
jstatymas, suteikiąs vy- šauktam komunistinių 
riausybei specialius įgš- ga&M&r kraštui 'kenkti. 
liojimus prieš komunis
tus, siekiančius, kaip ir 
daugelyje kitų kraštų, 
kenkti šio krašto gero
vei. Vyriausybė pagal šį 
įstatymą turės teisę už
drausti komunistų susi
rinkimus, įsakyti tuojau 
pat areštuoti ir už kraš
to išdavimą net mirtimi 
bausti.

Premieras Menzies pa
reiškė : tokios griežtos 
priemonės yra būtinos, 
kad nukapojus galvas 
komunistinei h y d r a i. 
Greitai parl a m e n t a s 
rengiąsi priimti įstaty
mą, paliekanti komuniz
mą už įstatymo ribų. Da
bartinio įstatymo tikslas

Komunizmas yra di
džiausias laisvės priešas. 
Tat laisvas kraštas, ku
riam rūpi ir toliau savo 
krašto žmonių laisvę ir 
gerovę apsaugoti, visai 
teisingai šiuo žygiu pasi
elgia.

Jung. Valstybės parengia 
3,000 kareivių

Berlynas—Jung. Vals
tybių Armijos karinin
kai lavina 3,000 pėksti- 
ninkų ir tankų kareivių 
Vakarų Vokietijoje. Jie 
bus panaudoti gegužės 
mėn. Berlyne prieš ko
munistus, kurie planuoja 
surengti demonstracijas.

Dešinėje rūsy, inž. Valentin Gubičev, nubaustas 15 me
tų kalėjimo už šnipinėjimą, surakintomis rankomis atvestas 
j laivą Batory, kuriuo iš New Yorko deportuojamas Rusi
jon.



Antradienis. Kovo 28 d., 1950

BIRŽELIO DIENOMS 
ARTĖJANT

Tinkamai paminėkime juodąsias 
birželio dienas

Šių metų birželio 15 d. 
sukanka 10 metų, kai 
raudonoji armija įsiver
žė Lietuvon, Latvijon ir 
Estijon, sugriau dama 
Baltijos valstybių žydin
tį gyvenimą ir panaikin
dama jų nepriklausomy
bę. Tuo pačiu laiku su
eina 9 metai ir nuo pir
mųjų masinių lietuvių, 
latvių ir estų išvežimų 
Sibiran.

Nors dar tik kovo mė
nuo, bet turėdami prieš 
akis tą taip liūdną de
šimtmečio sukaktį, susti
prinkime kovą prieš oku
pantus ir tautų žudyto
jus ir pradėkime rimtai 
ruoštis efektingam tų 
skaudžių birželio mėn. 
dienų įvykių paminėji
mui jau dabar.

Kalbu ne vien apie Lie
tuvą, nes birželio dienos 
duoda mums progos išei
ti viešumon plačiau, visų 
baltiečių vieningu fron
tu, nežiūrint, kad Ame
rikoje latvių ir estų ne
daug tėra.

Visame laisvame pa
saulyje esantieji lietu
viai, latviai ir estai, se
nieji ir naujieji išeiviai 
turi nedelsiant sukrusti 
ir organizuoti viešus pa
sirodymus — minėjimus 
su demonstracijomis, pa
rodomis, pamaldomis, 
nesitenkinant vien savų
jų tarpe. Pasaulis turi 
pamatyti ir išgirsti vie
ningą baltiečių skurdą ir 
šauksmą kayon prieš ko
munizmą, kuris Žudo pa
vergtas tautas ir siekia 
pavergti dar likusį laisvą 
pasaulį.

Nelaukdamos nurody
mų iš vadovaujančių 
veiksnių, kolonijos turi 
imtis pačios organizuoti 
birželio dienų minėjimą.

Amerikoje turėtų va
dovauti ALT, susitarusi

su atatinkamomis baltie- 
čių organi z a cii o m i s 
(kaip “New Žngland 
Baltic American Socie
ty” Bostone), o visą or
ganizacinį darbą privalė
tų atlikti tremtiniai, su
sitarę su latvių ir estų 
tremtiniais.

Lietuviai turėtų kreip
tis į katalikų vyskupus, 
kad jie išleistų ganyto
jiškus laiškus ir kad vi
sose bažnyčiose būtų 
vieną sekmadienį pamal
dos už pavergtas baltie
čių ir kitas tautas bei už 
žuvusius ir kenčiančius 
Sibire, o latviai ir estai, 
kaip protestantai, turėtų 
tą patį padaryti per savo 
tikybos vadovybę.

Reikėtų pasistengti iš
gauti iš visų valstybių 
gubern a t o r i ų “Baltic 
Day” manifestus (atsi
šaukimus) ir kviesti gu
bernatorius, kongresme
nus, senatorius* ir kitus 
žymius žmones dalyvau
ti tose manifestacijose.

Kolonijose reikia suor
ganizuoti spaudos ir pro
pagandos sekeijas, kurių 
užduotis būtų parūpinti 
atitinkamos medžiagos 
didžiajai amerik iečių 
spaudai — efektingų 
straipsnių ciklus ar kny
gų, nesitenkinant tik at
sitiktinais rašiniais, kaip 
ligšiol.

Jau nuo dabar turėtų 
mūsų organi z a c i j o s, 
spauda ir radijo progra
mos vis daugiau kalbėti 
apie artėjančias liūdnas 
birželio dienas, nes bir
želio dienos yra labai tin
kama proga mums tinka
mai atlikti savo šventą 
uždavinį mūsų tėvynės 
Lietuvos atžvilgiu ir įti
kinamiau įspėti dar per- 
mažai komunizmo pavo
jų suprantantį laisvąjį 
pasaulį. Ed. Karaėnas.

■ i nfi A i Mltt & A &■

Laike komunistų sukelto streiko Italijoje buvo prieita prie sąmišių. 
Kairėje matome nešant sužeistą demonstrantą laike susidūrimų, deši
nėje — kariuomenės daliniai išsklaido demonstrantus, triukšmaujan
čius prieš vidaus ministerijos rusus.

KĄ RAŠO LENKAI APIE LIETUVIUS
A

rūmas, nuoširdumas, at
jautimas ir rūpestingu
mas mūsų atžvilgiu. Tai 
atsitiko, lig būtų kaimy
nas su kuriuo nesantai
koje gyvenau, degant 
mano namams būtų pri
ėmęs į savo namus pade
gėlio mažus vaikus”...

Šią istoriją vertėtų 
perskaityti ne tik kiek
vienam lenkui, bet lietu
viui ir ukrainiečiui. Išlei
do: M. J. Kolin, Publi- 
shers, LLd., 39 Great 
Russell St., London W. 
C. I. Engtand.

Vertė MJJt. 
Red. pastaba: Vertėjas 

___   yra pridėjęs pastabą, 
apie kurtą į*d P*"

braukus joje, kas gero 
< apie Listvvą pasakyta, 

reikėtų nusiųsti į Londo-
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VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Paaiškinimas dėl užpildymo gyventoju surašymo lapo

A M-jo katalikų spau
dos kongreso atidary
me, kuris įvyko vasario 
17 d. Romoje, dalyvavo 
Romos miesto burmis
tras Rebeechini, dauge
lio kraštų katalikiškos 
spaudos delegatų, Italų 
užsienių reikalų ministe- 
ris, šventųjų metų cen
trinio komiteto pirmin., 
vysk. V. Valeri, daugelis

diplomatų prie šv. Sosto 
ir italų respublikos. Ati
daromoje kalboje buvo 
iškeltas labai svarbos 
katalikiškosios spaudos 
uždavinys ginti tikėjimą, 
tiesą teisingumą ir lais
vę. Kongresas savo dar
bą pradėjo pamaldomis 
Laterano bazilikoj. Gau
siai dalyvavo atstovų.

Lenkų laikraštis *Gwiaz- 
da’ Philadelphia (Pa.), 
kovo mėn. 16 d. 1950 nu
meryje tūlas p. Litvin 
Augsztaitis straipsnyje 
“Ištrauka iš lenkų isto
rijos” rašo:

Paskutiniu laiku dėka 
nuoširdžiai kilnaus išvie- 
tinto Polo - Kanadyjczy- 
za p. Kazimiero Niciypo- 
rowiez’io, iš Montrealio 
man, rašančiam tuos žo
džius, teko skaityti įdo
mią “Lenkijos istoriją, 
nuo 11 lapkričio 1918 iki 
17 rugsėjo 1939,” pada
žytą ' St. Mackiewicz 
(Cat).

Kadangi aš esu sūnus 
tos žemės, i _ 
Mickevičius* rašė: “ 
Litwa!) tėvjme imąs, tu 
esi kaip sveikata:..” tai . . i . ..
» t« iitorijM ėi» rašau Andriwi n- M-
tai, kas liečia ir kas riša- “ ~
si su tuo pakraščiu, bū
tent; “Kai mes sumušti 
ir primušti minėtą rug
sėjo mėn. 1939 m. pali
kom Vilnių ir atvykom į 
Lietuvą, lietuviai priėmė 
mus ne tik vaišingai, bet 
priėmė mus iš visos šir
dies, švelniai, su užuo
jauta, maloniai supras
dami mūsų gėdą ir paže
minimą; taktingai pri
ėmė mus paguodos žo
džiu. Lietuvių moterys 
išnešdavo pieno ant ke
lio, kuriuo ėjo lenkų ka
riai; švelniai, matomai 
atsisakydavo užmokes
čio: valgydino, kvietė 
pailsėti, vaišino. Buvo 
parodytas neįprastas ge-

tiems. lenkams. Mat, jie 
vis dar savinas! Vilnių ir 
kartais širsta ant lietu-

vių. Deja, Londono len
kai minėtos knygos vie
tas gerai žino. Pats toks 
knygos autorius Cat - 
Mackiewiez buvo žymus 
ir įtakingas Vilniaus len
kų laikraščių redakto
rius ir žurnalistas. Jo 
laikysena ir straipsniai 
lietuviams dažnai buvo 
labai skaudūs. Už tai jis 
negalėjo tikėtis ir nesiti
kėjo, kad nelaimėje lie
tuviai parodys nelaimin
giems savo priešams tiek 
nuoširdumo ir užuojau
tos. Bet geras darbas ne
ša savo vaisių, tik jis ne 
visada paveikia politikų 
galvoseną. O daugumos 
lenkų politika yra tokia, 
kad jie vis dar negali ap
siprasti su mintimis, jog 
Vilnius priklauso ne 
jiems, o lietuvių tautai, 
kuri niekada lenkams 
nieko blogo nelinkėjo ir 
nelinki.

Pagal JAV konstituci
ją daromi gyventojų su
rašymai kas dešimtmetį, 
pradedant 1790 m. Š. m. 
balandžio 1 d. pradeda
mas 17 visuotinis sura
šymas. Jis visuotinis, nes 
surašomi visi gyventojai 
esantieji šiame krašte, 
nežiūrint, ar jie yra JAV 
piliečiai ar ne.

Surašymo lape neužtin
kamas tautybės klausi
mas. Todėl ypatingas dė
mesys kreiptinas į klau
simus, iš kurio krašto 
asmuo, kurį surašymas 
liečia, ar jo tėvai yra ki
lę. Antros kartos. pilie
čiai, gimę JAV, jau ne
patenka į šias skiltis.

1940 m. gyventojų su
rašymo metraštyje už
tinkame buvus lietu
vių: 1910 m. apytikriai 1 
mil., bet 1920 m. — 135,- 
068, 1930 m. — 193,605 
ir 1940 m. — 165,771. Šie 
duomenys, kaip minėta, 
neapima visų lietuvių. 
Tiksiantis lietuvių skai
čius JAV pareina nuo 
mūsų pačių tinkamo pa
reigas atlikimo gyvento
jų surašymo metu. Lie
tuvių pareiga ypač tin
kamai suprasti žemiau 
patiekiamus klausimus

ir tiksliai į juos atsaky
ti.

13 klausimas: Kurioje 
valstybėje (ar JAV vals
tijoje) gimė? (What 
statė (or foreign coun- 
try) was he born?)

Laisvoje ar caro, bol
ševikų, nacių pavergtoje 
Lietuvoje gimę privalo 
atsakyti — Lithuania 
(Lietuva).

25 klausimas: kurioje 
valstybėje gimė tėvas ir 
motina? (What country 
were bis fatber and mo- 
ther born?)

Į šį klausimą, esant pa
našiam atvejui, kaip 13 
klausime, atsakyti — 
Lithuania.

24b klausimas teliečia 
naujai atvykusius buv. 
D. P.: kurioje valstybėje 
gyveno prieš metus 
(What foreign country 
was he living in one 
year ago?). Jie atsako— 
Germany, Austria ir 
Lt., bet prideda: Former 
D.P., Lithuanian — buvę 
D. P. — lietuviai.

Visus prašome į šiuos 
klausimus tiksliai atsa
kyti, nes ši statistika 
yra nepaprastos svarbos 
mūsų tautai. G. Gaiva.

TRUMANAS ĮSPĖJA
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Kų tik išėjo iš spaudos
Stasio Smitais

33 LIAUDIES DAINOS
kaapozito.

r
Knyga puikiai* viršeliais, su plastikos juoutele, 84 pm>l., labai 

lengvai atsidaro ir skambman pianą neužniverėia. Kama $2.00 
Užsakymus siųskite i 
DARBININKAS

Berlynas, Vokietija — 
Apie 200 komunistų su
sirinko Charlottenburg 
srities aikštėje ir pasvei
kinę Wilhelm Pieck, Ry
tų Vokiečių “demokrati
nės respublikos” prezi
dentą, pradėjo maršuoti, 
dainuodami komunisti
nes “kovos dainas”.

Kryžkelėje pasirodė 
Vakarų vokiečių polici
jos automobilis ir per 
garsiakalbį pranešė: ‘To
kie susirinkimai drau
džiami. Prašau išsiskirs
tyti’. * Policininkai, kurie 
buvo apjuosę kryžkelę, 
tuojau įsimaišė į komu
nistų tarpą ir įsakė jiems 
išsiskirstyti. Prasidėjo 
karšti ginčai. Policijos 
viršininkas įsakė polici
ninkams išsitraukti buo
žes. Policininkai paleido 
buožes į darbą. Komunis
tai bėgo, kur akys mato, 
kur kojos neša. Iš minios 
pasigirdo halsai: “Va
žiuokite į Maskvą”. Peti
cija keletą komunistų 
vadų areštavo.

t '

Haiti, Hondūras, Iranas, 
Irakas, Hashemite Jor
danas, Libanonas, Liech- 
tensteinas, Nikaragua ir 
Šveicarija.

Ethiopijoje, Baudi Ara
bijoj ir Yemene nėra jo
kių rinkimų.

MHILVestfHis
Kovo mėn. 27 d. staiga 

mirė bostonietis Kazi- 
bieras Vestfildas, 80 me
tų, gj?v. 13y2 Howeil 8t„ 
kilęs iš Merkinės parapi
jos, pragyvenęs Ameri
koje 53 metus. Pašarvo
tas pas Kasparą, 187 
Dorchester St. Gedulin
gos pamaldos bus kovo 
mėn. 29 d. trečiadienį) 9 
v. rytą Šv. Petro lietuvių 
parap. bažnyčioje.

Key West, Florida — 
Prezidentas Trumanas 
įspėja Kongresą, kad jei
gu jis sumažintų Mar
shall’o fondą, tai susida
rytų rimtas trečio jo ka
ro pavojus.

Valdžios programa ir 
skaitlinės: Europai — 
$2,950,000,000; Korėjai 
$100,000,000; Arabų 
tremtiniams — $27,450,- 
000; techniška pagalba 
apleistoms sritims pagal 
keturių punktų progra
mą — $45,000,000. Viso 
kartu $3,122,450,000. At
stovų Rūmų kai kurie 
nariai ekonominiais su
metimais nori nutraukti 
$500,000,000. Prezidentas 
Trumanas, žinod amas 
Europos ir kitų kraštų 
padėtį, įspėja Kongresą 
ir prašo skirti numaty
tas sumas.

Lattiam ĮMnns
Wasbhigtm, D. C. —

kęs, kad vyriausias so-\ 
vietų Rusijos šnipas iki 
šių dienų turėjęs vietą 
valstybės departamente. 
Jis reikalavo, kad Sena- 
to, ^uVįcoiųitetas ištirtų 
įtariamojo asmens bylą. 
Senato subkomitetas ga
vo įtariamojo vardą. Juo 
esąs Ovven Lattimore, 
kuris buvo Tolimųjų Ry
tų klausimais patarėju 
valstybės departamente.

Prezidentas Trumanas 
įsakė FBI direktoriui 
Hoover ir valstybės pro
kurorui McGrath vykti į 
subkomiteto posėdį ir iš
aiškinti sena t o r i a u s 
MeCarthy, respublikono 
iš Wisconsin, kaltinimus. 
Prezidentas Trumanas 
pritarė Hooverio ir Mc
Grath badymais ir pa
reiškė, kad išduoti tik 
aprėžtą vardų sąrašą, 
kad apsaugoti nekaltų 
žmonių vardą.

Kas lengrtu patiki blo 
gu žmogumi, tas lengva 

Setorius MeCarthy prieš darosi pats blogas, 
kelias dienas yra paša- Garfieid.

Marta saMfa
Stockholm, Švedija — 

Užsienio reikalų ministe- 
ris Oesten Unden pasa
kė parlamente, kad val- 

... a .... - džia aiškiai apsisprendė
Mūtttys tttllf tdsžs nesidėti prie Šiaurės At- 

h^MąH lanto sutarties. Jis taip
pat sakė, kad taikos me- 

Lake Soccesa, N. Y. — tu Švedija negali kariš- 
Jungtinės Tautos nuro
do dvylika' kraštų, ku
rtuose moterys neturi

kai bendrauti su dviem 
kaimyninėm tautom, bū
tent, Norvegija ir Dani- 

tęisės balsuoti ir negali ja, kurios yra pasfrašfo- 
būti valdininkėmis. Čia sios šiaurės Atlanto su- 
prtklauso Kolų m b i j a, tartį. Tas pažeistų Švedi- 
Costa Rica, Egiptas, jos neutralumą.

būti valdininkėmis. Čia

The LITHUANIAN CROSS Co.
BOSTON, MASS.

Gamina vertintus dailės dirbimus kambariams papuošti ar 
kitiems dovanoti:
1. Lietuviškus įvairių modelių kryžius 12"-14" aukščio, kaina— 

$1.25 — $2.75.
2. Labai kruopštaus rankų darbo mažytes sienines koplytėles 

l1_"x2" dydžio, kaim — $10.00
3. Sienines koplytėles 6"xl2^ dydžio su rankų darbo Rūpinto

jėliu, kaina — $15.50, tos pat kopi, su Aušros Vartų Motinė
le $12.00, tos pat kopi, su fabrikine statulėle $4.50.

4. Pastatomos koplytėles 5T aukščio su fabrikine statulėle $3.00
5. Rašalines (originali kompozicija Geležinio Vilko, Gedimino 

Pilies su vėliava ir mūsų pajūrio simbolika) — $2.25.
& Lietuvos Valstybės ženklus — Vytį — 24"x30" paauksuo

tuose rimuose. Tinka organimeijų patalpoms ir salėms. 
Vytis dažytame skyde — $13.50
Vytis medžiaga apmuštame skyde — $17.50

Be to priimame užsakymus kryžiams, koplytėlėms ir Vy
tims gaminti pagal pageidavimus. Mūsų gaminių nugarėlėse 
galime išdeginti užrašus, skaitant po 2‘Ąe už raidę.

Parapijų kioskams ir krautuvėms duodame nuolaidų.
Mūsų gaminius parduoda: “Darbininko” Administracija— 

380 Broadvvay, 8o. Boston ir “Baltic Florist*’ Minkaus krautu
vė 502 E. Broadvay, So. Boston.

Atsraatusiems pinigus, išsakymų pasiusime paštu be-at
skiro mokeščia

Su pagarba
E. Manys, The LITHUANIAN CROSS Co. Įgaliotinis, 

M EBst BU Bortbeater, Mass.

Kovu 24 <L, 1950



Antradienis, Kovo 28 d., 1956

DARBININKAS
(THE WORKER)

PuMtahed 8emi-WeeUy ezeept holiday treeks, when tasued reekly 
•AINT JO8EPH*8 LtTHUANIAN^R. e. AMOCIATION OF LABOS 

tatart M Mcoad-daM matter Sept U, 1918 at the port office at Bortai.
Maaa under the Art of Mareli 8, 1870.

MMptaaaa for nalUnr at sportai rato of portale provlded for ta Seettaa 
1108. Art of October 8, 1817 authortaed on July 12. 1918. 

•UB8C3UPTION KATES . PRENUMERATOS KAINA
O antie yearly ----------------- 88.00 Į Amerikoje metams -------------- 88.00
DoombUo once per week yearly 83.001 Vien* kart aavaiUje metama — <3.00 
rorrtfn yearly--------------------86.50 Užsieny metams------------------85.50
Forei<n once per veek yearly 83.50 Užsieny 1 kart eav-tAj metams 88.80

DARBININKAS
188 West Broadvay, • South Booton. Mass

Indokinija - antroji Graikija?
Prancūzų valdomoj Indokinijoj eina nuolatines 

kovos komunistiniai nusiteikusių partizanų su vai* 
džios kariuomene. Indokinija gana didelė prancūzų 
kolonija, maždaug Texaso dydžio (Texas turi 265,* 
896 ketvirtainių mylių). Indokinijoj yra 27 milijonai 
gyventojų. Partizanų vadas Ho Chi Minkh sakosi 
kovojąs už savo šalies nepriklausomybę. “Mano šalis 
yra mano partija”, jis sako, bet faktinai laikdsi ko
munistų linijos. Prancūzai valdo Indokiniją 70 metų, 
bet mažai tesirūpina krašto gerove, ir kaip tik dėlto 
vietos gyventojai siekia iš jų valdžios išsilaisvinti. 
Didžiuma gyventojų paremia sukilėlių pastangas. 
Prancūzams brangiai ta kova kainuoja: pusketvirto 
šimto milijonų dolerių ir 15,000 kareivių gyvybių 
metams. Abiem atžvilgiais tai persunki šių dienų 
Prancūzijai našta. Tad prancūzų vyriausybė mėgi
na suversti bent tos naštos dalį ant vietos gyvento
jų, sukeldama vienus prieš kitus.

Tam tikslui prancūzai sukūrė naują “valstybę” 
Viet Nam, į kurios apimtį įeina visos šalys, kurias 
savinasi sukilėlių vadas Ho Chi Minkh. Tos valsty
bės” valdovu pastatytas Bao Dai. Jo uždavinys ko
voti su sukilėliais. Bao Dai dar gana jaunas ir ener
gingas, bet didžiausia jo silpnybė yra ta, kad ben
drauja su prancūzais. Vis dėlto jis sutelkė 50,000 ka
reivių, kurie kovoja prieš sukilėlius drauge su 100,- 
000 — ne prancūzų kariuomene, bet ką tai reiškia 
prieš milijonines Kinijos komunistų armijas, kurios 
jau artinasi prie Indokinijos sienų. Tad Bao Dai rei
kalauja, 40 milijonų dol. 200,000 armijai sutelkti. Ir 
to dar bus permaža komunistams atremti. Tad pran
cūzų vyriausybė prašo Amerikos pagalbos. Verčiau, 
girdi, pinigus skiriamus “šaltajam” karui siųsti ten, 
kur jau verda karštas karas.

Washingtono vyriausybė suprato, kad Azijos 
padėtis sąjungininkams vis blogėja. Pirmiau savi
tarpinės Indokinijoj kautynės atrodė kaip kažkokia 
niekam neįdomi šaligatvinė dramukė, kokių pilna 
Pietų Amerikos valstybėse, bet dabar, artėjant ko
munistų ginkluotoms pajėgoms, vaizdas griežtai pa
sikeitė, nes jei Indokinija tektų komunistams, tai 
jiems lengvai pasiduotų ir silpnos gretimos šalys: 
Burma, Siamas, Malajai ir Indonesija. Iš ten atviras 
kelias į Indiją, kurią Stalinas planuoja paimti 1952 
m.

Tokios grėsmės akivaizdoj Valstybės Departa
mentas planuoja padaryti iš Indokinijos antrą Grai
kiją, kurios skubotas gelbėjimas apdraudė nuo ko-

DARBiNiNKAS

KAIP GRAIKIJA BUVO iSGftBETA NUO
. RAUDONOJO MARO?

šių metų pradžioje iš Graikijos išvyko paskuti
niai britų kariai. Atėnuose, Graikijos sostinėje, du 
paskutiniai batalijonai surengė paradą ir atsisveiki
no su miesto gyventojais, kurie išvykstančias paly
dėjo didelėmis ovacijomis.

Prieš penkerius metus, kai vokiečiai traukėsi iš 
Balkanų, iš visų pašalių ir pogrindžių išlindo “rau
donieji”. Kada reikėjo su vokiečiais kovoti, tai ju ne
buvo. Jie lindėjo slėpyklose ir kalnuose, apsiginkla
vę, pasirengė išeiti tik tada, kai palieps Maskva. Ir 
ji paliepė griebti valdžią į komunistų rankas, kai tik 
vokiečiai buvo priversti trauktis. Graikijoje prasi
dėjo anarchija ir žudynės. Žmonės stebėjosi, iš kur 
tų gaivalu ir atsirado, ir gerai ginkluotų.

• Graikija nebūtų iš tų “raudonųjų” išsigelbėjusi, 
jei ne britai: Britų kariuomenė išvalė Atėnus ir sdv- 
linkes, užsistodama už teisėtą Graikijos vyriausybę. 
Karas tada dar nebuvo pasibaigęs, tai mažai kas gir
dėjo koks buvo kiląs aliarmas Maskvoje, J. A. Vals
tybėse ir net Londone, kam Churchillis buvo leidęs ir 
isakęs britu kariams sutvarkyti tariamus Graikijos 
“partizanus”. Girdi, jis išėjo prieš pačius sąjunginin
kus? Bet Churchillis gerai žinojo, ką jis darė. Jis 
matė, kad ilgos Maskvos rankos jau skina dar ne
baigto karo vaisius. Sudavė per nagus, ir Graikija 
buvo išgelbėta.

Tiesa, po karo jai daug reikėjo grumtis su “rau
donais sukilėliais”, daug reikėjo Amerikos pagelbos, 
pinigo ir ginklų, kol “raudonuosius” įveikė. Tačiau 
nebūtų to pasiekta, jei 1945 m. pavasarį Churchillis 
nebūtų griežtai griebęs. Jei tas būtų padaryta ir ki
tuose kraštuose, sakysim Lenkijoje, šiandien Euro
pos padėtis būtų buvusi visai kita. Šiandien lenkai 
nerūgotų, kad britai juos pardavė.

Šiandien ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ir Baltijos 
bei Balkanų kraštuose galėtų būti tokie pat laisvi 
rinkimai, kurie neseniai įvyko Graikijoje. Iš jos uos
tų net Amerikos laivai buvo išplaukę, kad niekas ne
turėtų priekaištų, jog Vakarų demokratijos spau
džia rinkikus, kaip tą daro “tikroji Rytų demokrati
ja”. Ir graikų tauta pareiškė laisvą savo valią — pa
sisakė prieš pasaulinių neramumų kurstytojus ir 
tautu engėjus.

Š. m. kovo mėn. 23 d. sudarytas ir naujas mi
nisterių kabinetas iš liberalų partijos, remiamos ir 
dešiniųjų grupių. Kairieji paliko opozicijoje. Ministe- 
riu pirmininku ir užsienio reikalų ministerių yra So- 
phocles Venizelos, liberalų partijos vadas, senas ko
votojas už Graikijos laisvę. Jis pareiškė, kad jo vy
riausybė sieks kuo glaudžiausio bendradarbiavimo 
su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis. Gerai juk ži
nome, kad J.A.V. po karo daugiausia Graikijai ir 
padėjo įveikti partizanus ir aptvarkyti kraštą.

munistų Artimuosius Rytus. Taip, bet ten pagalba 
buvo skubota ir energinga. Gi čia dar tik planuoja
ma kažkokiomis puspriemonėmis apsiginti, anot 
Winston Churchillio pareiškimo apie Chamberlaino 
nevykusią politiką: “arba permažai, arba pervė- 
lai, arba ir viena ir kita”. Ir dar Nežinia, ar rimtai 
planuojama. Gal tik kalbama, o planuojama visai 
kas kita: 1952 metų rinkimai... K.

VI. Kulbokas

IŠLAIKYKIME GYVĄ IR 
GRYNĄ LIETUVIŠKĄ 

KALBĄ

V ’ _

kiek iš anuometinės Lie
tuvos išsineštinių barba
rizmų: lenkybių, rusy- 
bių ar vokietybių. Jie 
kalba taip, kaip anuo
met mūsų kaime kalbė
ta. Bet šios svetimybės,

“Paukštis margas, 
o pasaulis dar 

margesnis”

Akį traukia margažie- 
dė pieva; romu ir miela 
mišrių medžių girioje. O 
dar gražesnis ir turtin
gesnis pasaulis savo tau
tų ir kalbų įvairumu. 
Kiekvienas žiedas kitaip 
mielas mūsų širdžiai, iš 
kiekvieno medžio žmo
gus kokį įrankį pasida
ro; juo labiau kiekviena 
tauta turi ir privalo at
likti tik jai vienai skirtą 
uždavinį. Junktumėmės 
išgirdę gegutę lakštinga
la suokiant ar ąžuolą pa
matę medum kvepiančių 
liepos žiedu įsigeidus... 
Bet jau ne juokai, o nu
sikaltimas ir gėda, kai 
žmogus sv e t i m o m i s 
plunksnomis ima kaišy- 
tis, kai pamina savo tau
tą ir kalbą!

Kalba — tautos 
gyvybė

Ryškiausia ir stipriau
sia tautiškumo žymė — 
kalba. Galime, kaip nori
me teisintis ar kitus tei
sinti, kad ir užmiršę sa
vąją kalbą ar kalbėdami 
žargonu, mes vistiek ga
lime būti geri lietuviai. 
Tuščios kalbos! Kas pa
sidarė su mūsų bajorais 
ir su rytiniais bei vaka
riniais Lietuvos pakraš
čiais? — Lenkų, gudų ar 
vokiečių kalbos bangos 
mūsų aukštąjį luomą nu
nešė į svetimos kultūros 
vandenis, kur jie žuvo 
mūsų tautai negrįžta
mai: Ką sakau — žuvo! 
Dar baisiau — jie daž
nai net aršiausiai mūsų 
tautos priešais pavirto. 
Arba čia, Amerikoje, 
koks procentas nelietu
viškai kalbančio, iš tikrų 
lietuviškų šeimų kilusio 
jaunimo yra savajai tau
tai gyvas? Kitaip sa

kant, kiek iš jų sielojasi 
Lietuvos likimu, kiek 
naudojasi lietuviškosios 
kultūros vaisiais, kiek 
skaito lietuviškąją, ar 
bent lietuviškos dvasios 
spauda, kiek dirba mūsų 
organizacijose, lanko li
teratūros vakarus ir 
koncertus?. Nutruko di
dysis dvasinis ryšys, 
kalba, — ir tautos atža
lėlė merdi... Pakeičiamos 
net pavardės, esą tik 
trumpumo sumetimais— 
savosios tautos sąmonė 
gęsta, prie kitos tautos 
nepritampama, ir lieka 
žmogus be šaknų, o todėl 
ir be vaisių, kultūros kū
ryboje.

Štai dėlko taip svarbu 
branginti savoji kalba, 
savieji vardai, pavardės 
ir papročiai.

Garbė seniesiems 
mūsų amerikiečiams!
Atvažiavę Amerikon 

radome mieluosius savo 
senesniosios kartos glo
bėjus kalbančius grabai 
lietuviškai. Per 40-50 
metų išlaikytas gyvas 
lietuviškas žodis ir lietu
viška širdis mums buvo 
brangiausia dovana. Pa
sijutome atsiradę tarp 
savųjų, kurie sielojasi 
dėl Lietuvos ir mūsų 
vargų, kurie visada iš
tiesia ranką, kai reikia 
Lietuvą gelbėti. Tiesa, 
daugumas jų kalba tar
miškai : dzūkiškai, že
maitiškai, aukštaitiškai.. 
Bet tai jokia kalbos yda,. 
Tegul sau drąsiai ir to
liau kalba taip, kaip tas 
Lietuvos kampas kalbė
jo, iš kurio jie čia atki
lo. Ta tarmiška kalba to
kia gyva, vaizdi ir sul
tinga. Tuoj pajunti, su 
pirmais žodžiais, ir gra
žiąsias tos provincijos 
žmonių ypatybes. Tiesa, 
jų kalboje pasitaiko ir

kad ir nebūdamos kalbos 
puošmenos, vis dėlto nė
ra tiek pavojingos mūsų 
kalbai: nustojus tekėti 
stipriems kaimynų kul
tūros šaltiniams, jos il
gainiui nyksta. (Bet ne- 
ga’ima vaikus mokvti 
poteriu ir isakymu su 
“pėtnvčiomis”, “peklo- 
mis” ir t.t.)

Nepriklausomybė 
ir kalbos raida

Tik mūsų vyresnieji 
globėjai tegul nesipikti
na, kad mes kiek kitaip 
kalbame. Tai nėra koks, 
išponėjimas ar lietusiu 
kalbos iškreipimas, bet 
natūralus ir sveikas gy
vos kalbos reiškinys. 
Kaip viskas gyvenime 
kinta, taip ir kalba. Vai
kų kalba jau kiek skiria
si nuo tėvų kalbos. Mat 
kalba nėra koks negy
vas, mechaniškas susiži
nojimo įrankis, bet ji 
yra gyvas, kintąs, nuo 
tautos gyvenimo parei
nąs reiškinys. Kai tauta 
įgyja laisvę, pradeda me
keno nevaržoma gyventi, 
ii ima intensvviai ir auk
štesnę kultūrą kurtis: 
mokslą, meną, literatū
rą... Atsiranda naujos 
sąvokos, nauji dalvkai, 
ir visiems jiems reikia 
nauju pavadinimų, nau
jų žodžių. Kartu tauta 
ima kratytis ir svetimo
mis kalbinėmis įtakomis, 
svetimais žodžiais — lo
pais ant savojo drabužio.

Tarmės — kalbos 
“ aruodas

Didžioji dalis jų arba 
tenka naujai pasidaly ti 
arba iš tarmių bei senų
jų mūsų raštų susirinkti. 
Tam kalbininkai ir žve
joja žodžius po plačią 
Lietuvą. Antai, kun. A. 
Juška, garbusis dainų 
bei žodžių rinkėjas, re-

<inv* i
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-------------- Jonas Gailius •

Jie visi, kaip ir ji, benamiai ir beturčiai. 
Kai žmogus išplėšiamas iš savo namų, jis 
nusviedžiamas kaip nereikalingas ir sudė
vėtas skurlis: niekas juo nesidomi, niekas 
jo nepasigenda.

Staiga Indrė pakelia galvą: ji vėl išgirs
ta gimtąją lietuvių kalbą, nesudarkytą ir 
tokią artimą. Jos akys išsiplečia, ausys gau
do atskirus garsus.

Pro šalį moteris su berniuku tempia ne
didelį vežimuką ir kalbasi apie bulves.

— Kur jūs keliaujate? — sušunka Indrė 
ir pati savo balso išsigąsta.

Moteris sustoja, peržvelgia ją nuo kojų 
iki galvos ir ramiu balsu atsako:

— O netoli! Ana, į tą mokyklą! — ir mos
teli ranka. — O kur jūs? r

— Aš?! — mergaitė pasižiūri į savo ryšu
lius. — Aš?! Aš neturiu kur eiti...

— Na, tai dabar! — klesteli rankomis mo
teriškė. — Tai einame su mumis! Vietos už
teks, jei nebus per prasta.

Indrės akys nušvinta.
— Per prasta?! — net nusijuokia. — Da

bar kad tik pastogė.
Moteris padeda jos ryšulėlius ant veži

muko ir tempia smėlėtu keliu. Indrė su ber
niuku stumia.

— Tai matai, mergele, ko sulaukėme! — 
kalba moteris, o jos balsas Indrei primena 
jos pačios motiną. — Ačiū Dievui, karas pa
sibaigė, bet kas iš to?! Raudonasis šėtonas 
sėdi apžergęs mūsų kraštą ir galanda dan
tis... Apsaugok, Viešpatie, nuo vargo ir ba
do! Va, gavom pusę centnerio bulvių, tai 
džiaugsmas neišpasakytas. O kad kas būtų 

sakęs apie tai Lietuvoje, — dievaži, netikė
tume.

Indrė eina paskui vežimuką ir klausosi 
moters pasakojimo. Tačiau jos širdžiai jau 
lengviau; vistiek bus šiokia tokia pastogė ir 
nors bulvių. O vėliau gal bus galima grįžti į 
paliktus namus: negi leis amerikiečiai nai
kinti mažutę Lietuvą...

5.
Bėga savaitės, eina mėnesiai, praslenka 

metai, bet kelias į Lietuvą vis uždarytas.
Ne, netiesa: kelias atviras ir įvairūs 

tarptautiniai pareigūnai net puikaus maisto 
kelionei žada.. Tačiau tremtiniai geriau pa
sirenka merdėjimą stovyklose, nei grįžimą į 
pavergtą Lietuvą.

Ankšta mediniuose barakuose. Tiktai di
desnės šeimos turi po atskirą kambarį. Ir 
maistas, ilgoje eilėje bestovint, apkarsta. 
Tačiau visų viduje rusena pačių pikčiausių 
žodžių nenužudoma mintis: Lietuva bus 
laisva ir tremtiniai iš visų kraštų galės grįž
ti į savo namus.

Tremtiniai truputį pasiilsi, apsitvarko 
lindynes ir griebiasi darbo.-------------

Kuriamos mokyklos, steigiamos įvairios 
draugijos, statomos koplyčios, leidžiami 
laikraščiai, knygos, rengiami suvažiavimai.

Visi susiranda darbo: ir seneliai, ir jau
nimas, ir vaikai. Deja, niekas nenuslopina 
tėvynės ilgesio, kuris naktį sapnais kankina, 
dieną nerimu ir gėla drasko.

Išeina ūkininkai į laukus. Susimąstę žiū
ri į plaukiančius javus, į auksinių rugių ir 
kviečių laukus, ir širdį suspaudžia nenura
minamas sopulys, kuris ašaromis ištrykšta 
iš akių.

Indrė keli mėnesiai dirba mokykloje. Tie
sa, nėra knygų, nėra nė popieriaus ar pieštu
ko, tačiau viduje dega troškimas bent kelis 
šviesos spindulius įžiebti mažutėse širdyse, 
kurios taip anksti neteko tėvynės.

Indrė sėdi ant suolelio lentinės trobelės 
palangėje ir žiūri į tremties gėles. Nežaliuo
ja rūtos, nelinkčioja bijūnai dideliais kve
piančiais žiedais ir neseka rudens pasakos 
jurginai. Keli gvaizdikai, kelios tulpės, aša
rėlės, — ir vėl bunda ilgesys, ir vėl skaus
mas draskosi.

— Panele mokytoja, — glaudžiasi prie 
Indrės septynmetė Aušrelė, — einame pa
žaisti!

— Einame sviediniu pasimėtyti! — šau
kia vikrusis Juozukas.

— Jūs žaiskite, vaikučiai, — atsako In
drė, glostydama Aušrelės papurusius plau
kus, — aš tik žiūrėsiu!

— Ne, ir jūs turite žaisti! — tempia ją 
už rankos Stasytė.

Indrė keliasi ir sustato vaikus rateliu. 
Paskum paskirsto poromis.

— Dabar tu, pelyt, bėk, o katinėlis vy
sis! — sako Indrė. — Greitai!

— Ir aš bėgsiu! Ir aš! O aš vysiu! Aš 
būsiu katinėlis! — šaukia vaikai.

Indrė nuramina vaikus ir pati žaidžia; 
bėga, laksto, gaudo vaikus. Jos skruostai pa
rausta kaip ir vaikų, akys gyvybe dega, 
krūtinė giliai alsuoja.

* Pašaliais stovinėja suaugę ir gėrisi savo 
vaikais ir gerąja mokytoja.

Pro vartus įžengia nepažįstamas vyras. 
Ant pečių nešasi krepšį su visa savo manta, 
rankoje laiko žemėlapį.

Jo dėmesį atkreipia klykaują vaikai ir 
jauna mokytoja.

Prieina prie žiūrovų, pasisveikina ir įsi
žiūri. Paskum nusiima kepurę. Jo akys aty- 
džiai seka Indrę.

— Kas ta mergaitė? — paklausia kaimy
ną.

— Ogi mūsų vaikų mokytoja! — juokda
masis atsako šis.

— O kaip ji vadinasi?

— Kaip vadinasi?
— Kaip vadinasi? Ogi, žinot ką, nė neži

nau. Vardą tai žinau...
— O koks?
— Indrė.
— Indrė?!
Nepažįstamasis pradeda pustyti dulkes 

nuo švarko, susišukuoja plaukus, išsikrapš- 
to panages. Jo veidas nudegęs, jaunas, bet 
truputį pavargęs ir neramus. Rūbai dar ne- 
srinti, nors nenauji ir apdulkėję.

Kai Indrė, vydama berniuką, bėga pro 
pat besijuokiančius žiūrovus, nepažįstama
sis neištveria ir sušunka:

— Panele Indre!
Mergaitė, išgirdusi nepažįstamojo balsą, 

sustoja ir žvilgteri į sušukusį. Pradžioje ji 
šypsosi, bet po valandėlės surimtėja ir pri
eina artyn.

— Dieve mano! — sušunka, nekreipdama 
dėmesio nei į vaikus, nei į suaugusius. — 
Kaip jūs Čia atsiradote? Iš kur?

— Tai ilga istorija, Indre! — spausda
mas jos ranką, šypsodamasis kalba ateivis. 
— O čia sąmoningai išsirengiau. Ir atvirai 
pasakysiu — jūsų ieškodamas.

— Iš kur jūs apie mane sužinojote, Karo
li? Juk čia toks užkampis.

— Visai atsitiktinai. Laikraštyje skai
čiau. Rašė apie vaikų mylimą mokytoją In
drę. Po Kalėdų vakaro...

— Bet aš ir nemandagi! Jūs pavargęs po 
kelionės, o aš neprašau nė į kambarį užeiti. 
Vaikučiai! — staiga atsisukusi šūkteli vai
kams. — Dabar vieni pažaiskite! Aš turiu 
brangų svečią!

Visi sužiūra į jaunųjų porą ir pradeda 
kuždėtis.

— Sakiau, tiesą sakiau, — kraipo galvą 
viena moteris. — Su niekuo nesusidėjo, o tik 
su vaikais dirbo. O čia ir išlindo yla iš mai
šo. ..
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PUTNAM, CONN.

Nekalto Prasidėjimo Sese
lių Kongregacija Putname, 
Coma, ir jos talkininkai - ge
radariai šiuos šventuosius 
Metus nutarė atžymėti ypa
tingu paminklu — Dievo Mo
tinos garbei koplyčios pasta
tymu. Šiam reikalus įvairiose 
Amerikos vietose bus daro
ma parengimų. Tačiau pačio 
vienuolyno ribose, kaip ir kas
met, bus du didieji parengi
mai: Seimas ir Susiartinimo 
šventė.

Nekalto Prasidėjimo Kon
gregacijos Rėmėjų Seimas

Putname šiemet įvyksta ge
gužes mėn. 21 d., o susiarti
nimo šventė - piknikas — lie
pos m., 30 dieną, paskutinį 
sekmadienį.

Be to, kaip ir visuomet,
Pr. 8 sėdės šiemet ati-' rinkdami aukas tokiam kil- 

stovyklą mergaitėms, 
prasidės liepos 2 d. ir 
keturias savaites — iki

čiams, kad jie greičiau pagy
tų ir sustiprėtų. Tai brangi 
auka, kilnus ir sektinas pa
vyzdys. Lietuviai vaikučiai 
tremtyje labai nudžiugs susi
laukę pagalbos iš mažųjų lie
tuvių amerikiečių.

Amerikos lietuviai vaikučiai
Nek. 
daro 
kuri 
tęsis
Susiartinimo šventės.

K. St. B.

niam tikslui, susilauks Dievo 
palaimos ir išsiauklės artimo 
meilėje.

Kaa. Prof. J. B. Kosėtus,
BALF Pirmininkas.

vaiDiaai parode pK$* 
tinguno pavyzd)

Mes lietuviai, sulyginus su 
kitomis tautomis, ypač žy
dais, gailestingumo darbuose 
esame atsilikę. O gyvenime 
labai svarbu artimo meilę ug
dyti kuo plačiausiai, ypač da
bar kenčiančiai lietuvių tau
tai, pergyvenančiai tokius 
žiaurius laikus. šia linkme la
bai gražų pavyzdį parodė Eli
zabeth, N. J. šv. Petro ir Po
vilo parapijos mokyklos sese
lės pranciškietės ir vaikučiai. 
Vaikučiai prikepė visokių py
ragaičių ir sausainių ir juos 
pardavinėjo, o gautą pelną — 
$50.00 prisiuntė BALF’ui, pa
skirdami šią sumą užpirkti 
vaistų džiova sergantiems 
tremtyje lietuviams vaiku-

A. e. Km. Pnmi Petrai- 
ČU panNdas

A a. kun. Pranas Petraitis, 
kaip visiems jau žinoma, bu
vo sovietų komunistų kanki
namas Cervenkoje. To pasė
koje buvo visai nustojęs svei
katos ir gavo širdies ligą. Jis 
mirė tremtyje 1948 m. Kos- 
tancoj ir ten palaidotas. Va
lionis yra labai daug pasidar
bavęs lietuviams tremtiniams 
gelbėti prancūzų zonoje, Vo
kietijoje.

Vokietijoje, jeigu ant kapo 
nėra paminklo, per tam tikrą 
laiką kapas visai panaikina
mas. Kad to išvengus Ame
rikos lietuviai kunigai sudėjo 
$200.00 paminklui pastatyti: 
kun. A. Petraitis (velionio 
brolis), kun. prof. J. B. Kon
čius, kun. J. Valantiejus, kun. 
M. Kemežis, kun. Ign. Alba- 
vičius, kun. N. Pakalnis, kun. 
J. K Miliauskas, prel. J. Bal
kūnas, kun. prof. M. Ražaitis, 
kun. J. V. Inčiūra, kun. St 
Raila, kun. dr. J. Starkus, 
kun. J. Prunskis, kun. P. Vir- 
mauskas, kun. J. Angelaitis 
ir kun. J. Karalius.

Pinigai jau persiųsti į Eu
ropą ir perduoti J. E. vysku
pui V. Brizgiui, kuris sutiko 
paminklą parūpinti.

Kaa. Prof. J. B. Končius,
BALF pirmininkas.

SVARBUS 

PRANEŠIMAS 
Moterų Sąjungos Conn- 

valuti jos kuopų žiniai 
fiiuomi pranešu visų Moterų 

Sąjungos kuopų žiniai, kad 
Moterų Sąjungos Conn. vals
tijos pusmetinis ir labai svar
bus suvažiavimas įvyks ba
landžio - April 30 d., Lietuvių 
svetainėje Gahvey St., No. 
Manchester, Conn. Prasidės 
1:00 valanda po pietų, kvie
čiam visas nares punktualiai 
pribūti.

Šiame suvažiavime bus 
svarstomos žinios, gautos iš 
Centro raštinės apie senesnių
jų narių pašalpą.

Taipgi tikimės 
malonios viešnios, 
ganizacijos Centro 
kės, kuri dalyvavo
me Statė Insurance 'Depart- 
ment Springfield, III. Tikime, 
kad ponia F. Bačinskienė da
lyvaus mūsų suvažiavime ir 
gyvu žodžiu paaiškins apie 
svarbius pasitarimus

Kviečiam visas kuopas 
skaitlingai prisiųsti atstovai

„įr pagalvoti apie rezoliucijas 
dėl tolimesnio mūsų veikimo. 

Pirmininkė—Adelė Hussey 
Raštininkė—M. dokubaitė

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką

Engiish - Lithuanian 
Dtetionary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi.
Paplgiata kaina $3.00 

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. Brųadu ay,. 
So. Boston 27, Mass.

MP |
Athol,, Mass. į

į
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Jaunes B. Crowley Insurance I
WILLIAM F. SULLIVAN, Agent

Insurance of All Kinds

Tel.—467 Nashua, N. H.
!

Adresas
-Z

Nashua, N. H.

susilaukti 
mūsų or- 
pirminin- 
pasitari-
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C. H. Avery Co
A very Good Place to Trade

59 Factory St.,

Šiuoiųi siunčiu $...........  ir
prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną.

Vardas ........ -.........................

Pitsfield,

Chrysler — Plymouth

MassachusetteLanrence,

Numatė B I arfriMr

5

C. W. DILLON, INC.

Skaitykite Ir platinkite kata- 
Bkišką spaudą — laikrašti 
‘Darbininką”!

Twentieth Century Stores, Ine.
Dėl greito patarnavimo šaukite Jūsų Artimiausi 

20-jo Amžiaus Sandėlį
247 Main St. — Telefonas 418

358 Main St. — Telefonas 4898 
Ferry St., Hudson — Telefonas 1765

Ant išsimokė jimo. Dykai pristatymas.

*

Nashua,

Car" af 1950a

Išbandyk Vakavimą “F

Pas save FORDO DILBIUS!

PA/MĮNTS |

Paul Sadler Ins. Agency
INSURANCE AND BONDS

«

George Birdie Tebbette, Asaociate

210 - 212 Main St Teis. 3660, 3661 Nashua, N. H.

KKM—— « U WTMJtMSMWJIS» aSSMSKKUKKKUaaOPk*

Electrical Fiztures and Appliances

Johnson’s Electric Supply

Nashua, N. H.

Į Big-Car Saftty!
Ford', 35* .tfbg Kmg- 
$<x. traka* Mg yMM • 4hM 
Ym gM WMow” Vai.
WWy. AM. Iwm «My g-- — - —M.----. — ---rorw t rmffblB BVMOTVIg.

rAlNLESS

Gf«»OUS 
TtA£E-INS 

PROMPT 
PEUVtRY

J
S 209 Main Street Range — Fuel — Gasoline

Stamp Metered Service

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
derniškų spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai. CltSCdlt LiURdty

sIMi
T ’

i__ 11 1nsaj
/ i M.

SPAUSDINAME:

knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
"DARBININKAS*

366 W. Broadway So. Boeton 27, Mass.

Bandykite pas mus dėl

geresnio patarnavimo

Pamatykite Fordą TV
KAY KYSER, K«tv. WSZ-TV, 

Ch. 4, S p.m 

t

»w "IrailMd” < Fortf,' 
taiam wHh o Į Saoti c 
•MManad,” j taort hi 
ifrongar llfv- . dar ros 
Ky M bring , d
•tl«th «• . Ford
x*d onty tn ' ''Fodaoi 
i <M«t ton. ? iMs yo«

w am-iAa*--*
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IUIUUMNKAS PMF. JUOZAS I. KONČIUS
f

(Jo 25 metų visuomeninio darbo Amerikoje 
sukaktuvių proga)

Kanauninkas prof. Juozas 
B. Končius, Juozo ir Antani
nos (Stankevičiūtės) Končių 
sūnus, gimė 1891 m., gegu
žės 23 d., Antininkų vienkie
myje, Stulgių parap., Taura
gės apskrityje. Pradžios mok
slą baigė Lietuvoje, o gimna
ziją lankė Rusijoje, Petro
grade. Kunigų Seminariją 
baigė Lietuvoje, Kaune ir 
1917 m., sausio 6 d. įšventin
tas kunigu.

Pirmaisiais kunigystės me
tais (1917), vokiečių okupuo
tose Šiaulių ir Kuršėnų apy
linkėse organizavo mokytojų 
kursus ir mokyklas kaimuose 
bei dvaruose, bendradarbiavo 
leidžiamame Vilniuje dienraš
tyje “Viltis”. Tų pačių metų 
pabaigoje išvyko į Vokietiją 
karo belaisvių kapelionu, kur 
išbuvo iki pirmojo pasaulinio 
karo galo. Grįžus į Lietuvą, 
buvo Lietuvos vyriausybės 
pasiųstas į Berlyną rūpintis 
grąžinimu lietuvių, buvusių 
karo belaisvių. Nuvykęs į Vo
kietiją, ten iš pačių karo be
laisvių sudarė veikimo perso
nalą. Iki 1919 m., spalių mėn. 
į Lietuvą grąžino apie 30,000 
lietuvių ir suregistravo apie

davo maisto, mokslo priemo
nių ir pan. Įsteigė du bendra
bučius, dvi knygų ir rašomo
sios medžiagos krautuves ir 
knygų leidyklą, kurių pelnas 
eidavo moksleivių šalpai.

1921 m., spalių mėn. Lietu
vos vyriausybė delegavo jį 
vykti į Sovietų Rusiją, kaip 
specialų diplomatinį įgaliotinį 
grąžinti Tėvynėn karo trem
tinius.

1923 m., rugpiūčio mėn. 
draugijos “Viltis” buvo dele
guotas į Jungtines Amerikos 
Valstybes mergaičių bendra
bučiui aukų parinkti ir atsto
vauti Lietuvos Katalikų Cen
trą. Misija pasisekė, surinkta 
$10,000.00, už kuriuos Šiau
liuose buvo pastatyti gražūs 
namai mokytojams ruošti. 
Norėdamas giliau pažinti 
Amerikos Švietimo sistemą ir 
išmokti anglų kalbos, įstojo į 
Katalikų Universitetą Wa- 
shingtone, kur po trijų metų 
baigė.

Kanauninkas Profesorius 
Juozas B. Končius

LIETUVIAI PASAULYJE Gmuendo lietuvių stovyklos 
gimnazijos mokytoja yra pa
sireiškusi kaip gabi šokių kū-

baltijyje, kaip priešingą Haa- 
gos konvencijai, nustatančiai 
okupanto teises okupuotame

■ IRO susirūpinusi sergan
čiaisiais DP, kurių jos žinioje
yra 4,200 džiovininkų. Be 
Švedijos, kuri sutiko priimti 
150 džiovininkų. Danija su
tinkanti suteikti globą 

kurie
400
šiuo 

Švei- 
tam

sergančiųjų DP.. 
metu gyvena Danijoje, 
carija irgi priimsianti 
tikrą skaičių, kurio dydis pri
klausys nuo esamų laisvų lo
vų kiekio jos sanatorijose.

■ Blomberge (Britų zonoj) 
liko tik 80 lietuvių. Kitus iš
gabeno į Augusdorfą. Dar 
veikia gimnazija su 15 moki
nių. Tautos šventė iškilmingai 
paminėta. Stovykla labai kul
tūringa ir tvarkinga. Visi la
bai gražiai sugyvena.

■ Bonna ne tik V. Vokietijos 
sostinė, bet savo laiku buvo

Pakartotinai vyskupo J. M. 
McDevitt kviečiamas, 1927 m. 
birželio mėn. užima Šv. Kry
žiaus parapijos, Mt. Carmel, 
Pa. klebono vietą.

m. buvo ‘Motinėlės’ draugijos 
pirmininkas; 1940-44 — Ku
nigų Vienybės Šalpos Komisi
jos pirmininkas, nuo 1944 m. 
iki šiol — Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo pir
mininkas.

Atsidavęs šalpos darbui,
5,000 mirusių Vokietijoje lie
tuvių belaisvių.

1919 m. lapkričio mėn. pa
skirtas aukštesniųjų mokyklų 
kapelionu Liepojuje, tačiau 
dėl bermontininkų invazijos 
iš ten turėjo pasitraukti ir 
1920 m., sausio mėn. buvo 
paskirtas kapelionu Šiauliuo-

1927 m. anglų kalba parašė 
knygą: “Russian Attitude
Toward Union with Rome” 
(dvi laidos). Už šį veikalą 
jam suteiktas Washingtono 
Universiteto Teologijos Dak
taro laipsnis. Be savo tiesio
ginio darbo ir rūpesčių ben
dradarbiavo šiuose laikraš-

kan. J. B. Končius pasidarė 
tarytum tremtinys, neturėjo 
pastovių namų, pastovios vie
tos, pastovaus ir normalaus 
gyvenimo, kas nemažai pa
kenkė jo sveikatai. Po kurio 
laiko jis išvyko į Europą lie
tuvių tremtinių stovyklų lan
kyti ir vietoje patirti, kaip

se.
Karo sunaikintame Šiaulių 

mieste, moksleiviams šelpti 
įsteigė draugiją “Viltis”. Šios 
draugijos dėka šimtai lietuvių 
moksleivių nemokamai gau-

čiuose ir žurnaluose: Ameri- 
ca, Commonweal, N.C.W.C. 
News Service, Educational 
Review, Draugas, Darbinin
kas, Garsas ir k.

Labdaros srityje nuo 1934

geriausia jiems pagelbėti. 
Lietuvių šalpos, imigracijos 
ir įkurdinimo reikalais jis ap
lankė 10 valstybių Europoje, 
Kanadą ir beveik visas Ame
rikos Jungtinių Valstybių

valstybes, nuo Atlanto iki Ra
miojo vandenyno.

Ir dabar, minint jo 25-rius 
visuomeninio darbo Ameriko
je metus, jis jaučiasi dar per 
mažai atlikęs. Jis ieško nau
jų horizontų lietuvių tautai 
ir naujų būdų ir priemonių 
atgaivinti ir ^ustipirnti taip 
sunkiai nukentėjusią lietuvių 
tautą, jis tvirtai pasiryžęs su
rasti naujų galimybių lietu
viams, kur jie galėtų sava
rankiai ir drąsiai pasireikšti 
ne tik kaip pasauliui naudin
gi žmonės, bet kaip geri sauo 
tikybos išpažinėjai, tikri Lie
tuvos didvyrių ainiai; kad 
jiems būtų prieinamas dar
bas, mokslas, pramonė, pre
kyba, amatai, menas ir kūry
ba, padorus ir pilnas gyveni
mas.

ir lietuvių studentų nemažas 
centras. Nuo 1946 iki 1949 m. 
Bonnoje studijavo 81 lietuvis. 
Universitetą baigė 44. kurių 
20 su daktaro laipsniu. Savo 
mokslo pažangumu, kultūriniu 
veikimu ir organizuotumu Bo
nnoje lietuviai tarp užsienie
čių buvo pirmutiniai. Penkios 
studentų poros sukūrė šeimas. 
Mišrių vedybų nebuvo. Ketu
ri penktadaliai studentų lankė 
lietuviškas pamaldas, neprak
tikuojančių tebuvo 4. “Atei
ties" draugovei priklausė 22. 
“Šviesos" sambūriui — 12. 
Šiuo metu Bonnos universite
te tėra 2 lietuviai.

■ Igolstadte buvusi gausi 
lietuvių tremtinių stovykla 
baigia tuštėti. Tėra tik 200 
lietuvių. Gimnazija jau likvi
davosi. Buv. gimn. kapelionas 
dr. kun. Mockus, stovyklos 
kapelionas kun. Skirkevičius 
ir prof. kun. Manelis jau iše
migravo. Liko kan. A. Stepo
naitis.

■ P. Jurkus baigė rašyti po
emą “Juodvarniai”. Jis dėsto 
lietuvių literatūrą Schw. 
Gmuende lietuvių stovyklos 
gimnazijoje ir redaguoja atei
tininkų sąjūdžio vadovą “Į 
Ateitį”.
■ J. Kavaliūnas, prof. S. 

Šalkauskio mokinys, pedago
gas, ruošia Tubingeno univer
sitete dizertaciją. Plaučiam 
sūsilpus, atgulė sanatoYijon.

■ K. Pažėraitė, parašius ro
manus “Nusidėjėlė” ir “La
kūnas", pradėjo trečią — 
“Svetimi Vėjai". Ji gyvena 
pas savo brolį Sao Paulo.

■ A. Griniuvienė, Schw.

Išlaikykime lietuvišką kalbą...
i*.*

Pradžia 3-čiame pusi.

Th is faster service at the šame low rates
TYPICAL long distance rates* erom down- 
TOWN

NiflhH: 6 p.m.-
4.30 o.m.

Weekdays All doy Sundoy

Ne* York. Ne* York 75c 45c
Nevv Bedford. Massachusetts 40c 35c
Greenfield. Massachusetts 55c. 40c
Miami. Florida $1.95 $1.55
White River Jct.. Vermont 55c 35c
Laconia. Ne* Hampshire 5Oc 35c
Chicago. Illinois $1.65 $125
Lewiston. Maine 65c 40C
Los Angeles. California $2.50 $2.00
Providence. Rhode 1 siand 35c 25c
Biddeford. Maine 50c 35c
Ne* Haven. Connecticut 60c 40C

“Aš telefonuodavau mano 
žmonai dažnai iš kelionės. Kar
tais aš turėdavau tik kelias mi
nutes laiko, bet aš žinojau, kaip 
ji laukia mano skambučio. Ka
dangi mes - gyvename vietoje, 
kur jau įvestas automatiškas 
tarpmiestinis telefonas, tai aš 
dažnai telefonuodavau mano 
žmonai tiesiai ir gaudavau ma
no namus per vieną minutę”.

tesnius žodžius užsiraši
nėdavo net klausykloje 
sėdėdamas. Moteriškės 
ėmė būgštauti, kad kuni
gėlis jų nuodėmes užsi
rašo... O kai prisirinkęs 
ir prisirašęs į lapelius tų 
retų -žodžių, norėjo tuos 
lapelius išvėdinti, kad 
nesuplėktų, sukabino ant 
siūlų ir džiovino, žmo
nės vėl pramanė, kad 
tas kunigas savo tūks
tančius vėdina!..

Nepriklausomos Lietu
vos laikais kalbininkai 
pasitelkę šimtus studen
tų, mokytojų ir šiaip 
šviesuolių stengėsi nely
ginant didžiulę marška 
visos Lietuvos retus žo
džius išžvejoti, į žodyną 
surašyti, kad nepražūtų 
išmirštant seniesiems ir 
kad mūsų bendrinė kal
ba praturtėtų. Buvo net 
laikraščių ir draugijų 
kalbos reikalams.

Daug prisidėjo čia ir 
mokykla, spauda, bažny
čia, kariuomenė, teatras, 
kad mūsų kalba pasida
rė grynesnė ir kultūros 
reikalams patogesnė, ši
tas raidos kelias gyvai 
kalbai yra būtinas.

Kalbos šiukšlės

1000 dolerių... (peršalti, 
arba gauti slogą, vesti, 
tekėti, surinkti 1000 do
lerių...).

Su šiais visais “au- 
zais”, “klyninimais”, “al- 
pinimais” juokų nėra. 
Tremtiniai turi saugotis 
juos net juokais vartoti. 
Neleiskime vaikams 
įprasti taip žaloti mūsų 
kalbą. Bjauru klausyti, 
kai girdi vakarykščiai 
atvažiavusį jaunuolį pa
sveikinant mergaitę: — 
“alau”, ar atsisveiki
nant: “bai”. Žiūrėk dar
be jau bando mūsiškiai 
“trajinti”, klynyti”, “ke
rinti”. Šiandien — juo
kai, rytoj — įprotis, ir 
nepajusime, kaip kalbos 
jausmas atbuks. Arba 
vėl — susirinkimo pra
nešėjas kviečia kalbėto
ją “ant steidžiaus” ir 
ragina “sukelti” 1000 do
lerių! Nemanykime tuo 
įtiksią seniesiems ame
rikiečiams — jie tik juo
kiasi iš tokio pamėgdžio
jimo. Ir antraip, įsiklau
sę mus gražiai lietuviš
kai kalbant, ir vietiniai 
lietuviai imasi kratytis 
barbarizmų. Tik tam rei
kia takto, laiko, progų 
bei gero pavyzdžio.

rėja. Ji yra sukūrusi kelias
dešimt originalinių lietuviškų 
šokių, inscenizuojančių mūsų 
liaudies dainas. Savo nuošir
dumu ir kūrybine dvasia ji 
pasidarė labai jaunimo mėgs
tama.

■ A. Repšys, teisininkas, via 
įteikęs Heidelbergo (Vokieti
joje) universitetui savo dizer
taciją "Teisinė Lietuvos padė
tis II-jo pasaulio karo metu".

■ K. Banaitis, žinomas prū
sų lietuvių veikėjas, dabar gy
vena Vokietijoje pas dukterį. 
Jo sūnus V. Banaitis, lankęs 
Kauno konservatoriją, dabar 
studijuoja muziką Stuttgarte 
(Vokietijoj).
■ Arki v. J. Skvireckas šv. 

metų Velykom važiuoja į Ro
mą. Atvelykiui vyks ir vysk. 
Padolskis. Apie vysk. Brizgio 
vykimą tuo tarpu nieko neži
noma.

■ “Die Neue Zeitung”, di
džiausias amerikiečių vokiečių ) 
kalba leidžiamas dienraštis, 
vasario 18 d. paminėjo 32-jų j 
metų Lietuvos nepriklauso- į 
mybės paskelbimo sukaktį ir < 
persispausdino iš “New York ; 
Times” straipsnį. kuriame ; 
buvo iškeltas lietuvių tautos j 
priešinimasis sovietams. Tas i 
laikraštis yra plačiausiai 
skaitomas Vokietijoje. Tuo į 
buvo plačiai lietuvių sknau- : 
dos, daromos sovietų, pašau- ■ 
liui paskelbtos.
■ VLIKo delegacija, p.p. 

Brazaitis ir Sidzikauskas, va
sario 8-9 lankėsi Bonnoje ir 
užmezgė ryšius su vyriausy
bės ir parlamento žmonėm.

■ Lietuvos atstovas Pary
žiuje Dr. S. A. Bačkis. VT 
pavestas, lankėsi Belgijoj ir 
Luxemburge lietuvių padėčiai 
patirti ir vizituot vyriausybes.

■ Lietuvos atstovai įteikė 
savo reziduojamų kraštų- vy
riausybėm protesto notas dėl 
sovietų vykdomų Lietuvoj 
rinkimų į aukščiausią tarybą.
■ Vasario 28 d. Baltų Biuro 

posėdy nutarta imtis iniciaty
vos protestuot dėl sovietų ad
ministracinės reformos Pa-

kraste.
■ Lietuvoje daugumas baž

nyčių uždaryta. Kauno jėzui
tų bažnyčioj sukrauti depor
tuotųjų baldai, Vytauto — 
grūdų sandėlis. Studentės ir 
gimnazistės, nupiešusios skel
bimą. kad Marijonų bažnytė
lė uždaryta, buvo nubaustos 
6 metus j Rusiją. Veikiančios 
bažnyčios atidaromos 
tais keliom valandom, 
reikia bilieto kaip 
Kaštuoja 7 rubliai.

■ Kolumbijoj Vasario 
buvo minima per radijo 
valandį. Prezidentui 
memorandumas apie 
Lietuvoje.
— Iš įvairių kraštų praneša

ma apie organizavimąsi į Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nę. Sunkiau eina JV, bet ir 
ten buv. tremtinių iniciatyva 
pradedamos organizuoti PLB 
apylinkėj

tik ry- 
Įeinant 

kiną.į

16-ji
pus- 

įteiktas 
padėtį

D. Park
Complete Motor Service

Heating Oils

Oil Burner — Sales and

Service.

Main and E. HoUis St.,

Nashua, N. H.

Prew K Leblanc, Ine
STUDEBAKER SALES

and
»: *

SERVICE

24 Railroad Sq.,

Tel. 863 Nashua, N. H.

i

Į

Belgijos premieras, Gaston Eyskens, (dešinėje) ir libe
ralų vadas Robert Gillon diskutuoja karaliaus Leopoldo, 
kuris dabar yra Šveicarijoje, grąžinimo Belpjon problemą.

♦3 Minute station-to-Matioft ra tęs... pi u.” 
fedrral tas.

Pašauk Telefonu Saviškius šiandien
Niekas nepadaro tokio malonumo, kaip as

meniškas kontaktas su jūsų tolimais drau
gais, šeimos nariais ar biznio reikaluose. Da
bar technikos pažanga leidžia greičiau ir 
lengviau pasiekti tolimas vietas telefonu, o jei 
reikia, draugiškas telefono operatorius visa
da padės jums susisiekti.

The Telephone Company
(NEW ENGLAND TELEPHONE 
AND TELEGRAPN COMPANY)

Kas kita yra į mūsų, 
tremtinių, kalbą įsibro
vę keli vokiečių kalbos 
žodžiai ar vietos lietuvių 
kalboje įsikeroję angliš
ki žodžiai (pusiau ang
liški — pusiau lietuviš
ki). Tai mūsų kalbos us
nys ir dagiai. Tokie yra: 
būdingas, auzas, draivin- 
ti, kautas, alpinti, kerin
ti (lietuviškai: pastatas, 
namas, važiuoti, apsiau
stas, padėti, rūpintis, 
paisyti...). Arba netikę 
vertiniai: pagauti šaltį, 
gavo ženotas, sukelti

Melskimės lietuviškai!
I

1. Didysis Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun.
P. M. Juras. Antroji laida. 788 pusi., kaina $4.00 j

2. Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M.
Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00

3. Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos : 
ajidarais, 547 pusi., kaina $3.75

"DARBININKAS" j
36S W. Broadway« So. Boston 27, Mass. i

Jei dar neturite geros 
llietuviškos maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją. arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
raštelį:

Šiuo siunčiu $ ...... ir
prašau prisiųsti man 

maldaknygę ......................

............................... pavardė

.................................... adresas
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Krepšininkai remia BALF;
BROOKLYN, N. V.

Dar prieš Velykas į Day- 
toną žada atvykti B. Gaidžiū- 
nas su lietuviška filmą.

• lietuvių Diena, ruošiama 
■D. New Yorko apylinkės lie
tuviškų draugijų, šiemet įvyk
sta liepos 2 d. Dexter Parke.

• Kan. M. Daumantas, Ku
nigų Vienybės iždininkas, da
lyvavo Philadelphijos kated
roje šv. Valandoje su savo 
parapijiečių ekskursija.

• Amerikos episkopatas pa
skyrė prel. E. Komorą New 
Yorke globoti atvykusiems iš 
tremties lietuviams kunigams.

• A. Bukuiža, žymus Lietu
vos miškininkas atvyko iš 
tremties ir apsistojo Chica
goje, kur jam pavesta 
nistruoti vieno žymaus 
rikiečio rūmus ir sodą.
• Kun. J. VaiŠays,

Amerikos 
pavedamas, 
skautų 
joms 
skautų 
skautų
savo kapelionus.
• Istoriniai dokumentai, ku

rie buvo išvogti iš Bostono 
archyvų, ieškomi Chicagoje. 
Policija gavo pranešimą sekti 
senienų prekybininkus.

• Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicago, Vilią 
Park Argus miestelio organi
zacijų buvo pakviestas su pa
skaita apie komunizmo žiau
rumus Lietuvoje. Paskaitoje 
dalyvavo ir visa miesto ad
ministracija.
• Lietuvos Vyčių Naujosios

Anglijos apskrities suvažiavi
mas įvyks gegužės 21 d. Ma-
rianapolyje, Thompuone. Lai- . • Kunigų Vienybė aukojo 
ke suvažiavimo bus meninė ir 
sporto programos. )

• Kun. L. Jankus, Los An
geles arkivyskupo įsakymu 
laikinai perkeltas į Šv. Brigi
tos parapiją Los Angeles 
mieste.

admi-
ame-

J. S.,
Kunigų Vienybės 

sudaro planus 
kapelionų instituci-

užpildyti, nes pagal 
nuostatus Amerikos 
katalikų vienetai turi

• Prezidentas Trumanas kal
bės Chicagoje gegužės 21 d. 
laike demokratų partijos su
važiavimo, kuriame jis sutiko 
dalyvauti.

• Dr. Pranas Padalskis Det
roite universitete pakeltas į 
aukštesnį profesoriaus laips
nį.
• Prel. J. Balkūno pamoks

las, pasakytas Philadelphijos 
katedroje, buvo ištisai at
spausdintas Brooklyno laik
raštyje "The Tablet” kovo 18 
d. laidoje.

• LUKŠA Chicagos apskri
ties susirinkime vykdomosios 
Tarybos pirmininkas, L. Ši
mutis, padarė pranešimą iš 
pastarosios tarybos suvažia
vimo. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad susivienijimas praėjusiais 
metais labai paaugo nariais.
• Kun. Vincas Endriūnas 

atvyko Amerikon ir apsigy
veno New Rochelle, N. Y.

• Domas Petukas, buv. ‘Mū
sų Kelio’ leidėjas ir redakto
rius tremtyje,
Mass. persikėlė
Brooklyną.

iš Worcester, 
gyventi į

*
• Dr. A. šerkšnas, “Ameri

kos” redaktorius ir Brookly- 
no šeštadieninės lietuv. moky
klos vedėjas, pranešė, kad 
mokyklą lanko per 100 senų
jų ir naujai atvykusiųjų vai
kų.

“Ateities” žurnalo leidėjams 
100 dolerių.

z

Tolles-Bickford Lumber Co., Ine
1

Manufacturers and Dealers in Lumber,

House Finish and Box Shooks

Lietuvių Atletų klubo krep
šinio komanda Brooklyne, lai
mėjusi 1950 m. E.D. Y.M.C.A. 
Church League meisterio var
dą, š. m. balandžio 15 d. (šeš- 
tadienĮ) iš Y.M.C.A. gauna 
nemokamai salę surengti 
rungtynes ir šokius labdary
bės tikslams.

Krepšininkų nutarimu to 
parengimo pajamos skiriamos 
BALF organizacijai ūkininkų 
transportacijos reik a 1 a m s. 
Rungtynės bus įdomios, ren
giamos labai svarbiam tiks
lui. Tai ir būtų paskutinės L. 
A. K. rungtynės šį sezoną. 
Priešininku bus stipri Ameri
kiečių komanda. Tuo būdu 
Brooklyno krepšininkai prisi
deda prie BALFo veiklos. 
Kviečiame visuomenę skaitlin
gai dalyvauti.

Lietuvių Demokratų Klubas,
kuris yra įsikūręs Ant. Ere

tiko name, kviečia visus Day- 
tono lietuvius tapti jo na
riais. Šiuo metu klubus turi 
jau grynais pinigais virš 
3,000 dolerių. Numatoma at
eity įsigyti savo patalpas. 
Kartkartėmis klubas paskiria 
tam tikras sumas lietuvybės 
reikalams bei tremtinių šelpi
mui.

ja paaukavo skautams $30.00, 
ir parapijai Velykų šventėms 
bažnyčios papuošimui gėlėms 
$20.00, seselėms Velykoms 
$15.00. Anastazas Valančius.

Amerikiečių dienraštis 
“Journal Herald” kovo 

d. įdėjo ilgą straipsnį su
22

ke-
liomis nuotraukomis apie nau
jai atvykusiųjų anglų kalbos
pamokas, vykstančias para
pijos svetainėje. Straipsnyje
palankiai atsiliepiama apie
naujuosius lietuvius ateivius 
ir jų pastangas išmokti ang
lų kalbą.

BALF-o Pirmininkas Kan. Prof. J. B. Končius sveikina 
uoste atvykusią tremtinio ūkininko Česnos šeimą, linkėda
mas jai sekinės Amerikoj, ši šeima turėjo palikti šimtme
čiais iš protėvių paveldėtą ūkį Lietuvoje ir gelbėtis nuo So
vietų komunistų žiauraus persekiojimo.

Jau pradeda atvažiuoti ūkininkai

Hetekcrce savo tautiečio
GREENF1ELD, MASS.

Kovo 21 d. mirė savo na
muose, 2 Hayer avė., Vincas 
Urniežius, 75 m. amž. Paliko 
nuliūdusius: savo žmoną, sū
nų Napoleoną, dukterį Lucę 
ir kelis anūkus. Velionis, prieš 
trejus metus šventė su žmo
na auksinį vedybų jubiliejų. 
A. a. Vincas buvo geras kata
likas, priklausė Saldžiausios 
Jėzaus Širdies draugijai ir 
ALRKS 246 kuopai.

Buvo palaidotas su iškil
mingomis gedulo šv. Mišiomis 
iš Šv. Trejybės bažnyčios šv. 
Marijos kapuose Northamp- 
ton, Mass., savo šeimos ka
puose. Karstą nešė draugijos 
nariai: Andrius Dėdinas, Al
bertas Tamulis, Juozas Dagi
lius, Jonas Januškevičius, 
Jurgis Dagilius ir Mikas Au- 
guonis.

Tegul suteikia Viešpats jo 
vėlei amžinąją laimę. Mes 
reiškiame velionio šeimai gilią 
užuojautą. A. Dėdinas.

Vfrš 150 dolerių trantinių 
IKurainifnui

DAYTON, OHIO

šešiems šimtams lietuvių 
tremtinių ūkininkų įkurdini
mui Michigan steite daytonie- 
čiai suaukojo virš 150 dole
rių. Minėtam reikalui rinklia
va buvo pravesta kun. V. Ka
ta rakio iniciatyva. Didesnes 
sumas aukojo: po 10 dol. — 
Babickas, Bichnevičius, Ba- 
bianskų šeima, kun. V. Ka- 
tarskis, Prašmantas, Rimku
vienė, Vaitkevičius ir Valiu
kas; po 5 dol. — B. Pakštas, 
Mironas, Venienė, Bačnys, J. 
Ražauskas, R. Gineitis, Rus- 
teikis, Akelaitis ir St. Kubi
lius. Kiti aukojo mažesnes su
mas — po 3, 2 ir 1 dolerį. 
Mažiausios lietuvių parapijos 
JAV-se (parapijai priklauso 
apie 60 šeimų) yra labai pui
kus įnašas. Jeigu visos para
pijos pasektų daytoniečių pė
domis, tai aukų suplauktų į 
BALF’ą. žymiai daugiau, ne
gu kad 20,000 dolerių.

B. Pakšto kapela,
kiek teko patirti, ir toliau 

pasilieka Daytone. Gandai, 
kad išvyksta Čikagon, nepasi
tvirtino.

Vyčių susirinkime
buvo nutarta pavasarį pa

statyti prie bažnyčios lietu
višką kryžių, kviečiant prie to 
prisidėti ir kit. katalikiškas 
organizacijas bei pavienius 
asmenis. Vyčių kuopa tam 
reikalui jau paukojo 50 dol.

Šv. Kazimiero šventės 
paminėjimą gražiai paren

gė ir pravedė vyčių kuopa.

Lietuvių tremtinių šeima,
ponai Griūčiai, atvykę kovo 

25 d. į Daytoną apsistojo pas 
p. Služinus (Grincius yra Slu- 
žinienės brolis). Čia Daytone 
gyvena ir Grinciaus brolis 
Grincevičius. L.R.

dar 47 ūkininkų šeimos. Šios 
šeimos bus vežamos pagal 
planą “Gelbėkime 600 lietu
vių ūkininkų.” Jų vidaus 
transportacijai reikia sutelk
ti $20,000, iš kurių jau įplau
kė $4,000. Reikia dar $16,000. 
Pirmas ūkininkas Vladas Gus
tas pagal šį planą jau atplau
kia laivu “General McRae” 
š. m. kovo 28 dieną į New 
Yorko uostą.

Tautiečiai ir tautietės! Pa
rinkite aukų šiam svarbiam 
ir labai skubiam reikalui. Pla
no vykdymas pareis nuo lėšų. 
Kiekviena nors ir kukli auka 
yra labai reikalinga ir brangi.

Gautomis žiniomis jau yra 
parinktos lietuvių ūkininkų 
šeimos į Michigan valstijos 
ūkius iš šių stovyklų: Wen- 
torf — 41 šeima; Butzbach— 
3 šeimos; Stuttgart 3 šei
mos; Schweinfurt — 2 šei
mos; Augsburg — 20 šeimų; 
Muenchen—18 šeimų; Kemp- 
ten — 4 šeimos; Memmingen
— 3 šeimos; Schwaebisch - 
Gmuend — 4 šeimos; Mon- 
heim — 1 šeima; Bad-Kissin- 
gen — 1 šeima; Darbo kuopų
— 13 šeimų.

Viso jau parinkta 113 šei
mų (apie 400 asmenų). Lieka

Sv. Vardo draugijos 
susirinkimas

CICERO, ILLINOIS
Šv. Vardo draugijos susi

rinkimas įvyko kovo 12 d. pa
rapijos svetainėje. Septintą 
valandą visi draugijos nariai 
susirinko į parapijos svetainę. 
Iš svetainės 7:30 in corpore 
ėjo išklausyti šv. Mišių. Po 
šv. Mišių susirinko į svetainę 
bendriems pusryčiams, ku
riuos pagamino ir prie stalų 
patarnavo sodalietės. Šios 
mergaitės tikrai atlieka gražų 
darbą, kas rodo mūsų katali
kiškų draugijų vienybę. Po 
pusryčių įvyko susirinkimas.

Buvo padarytas pranešimas 
apie įvykusį .sausio 26 d. pa
rengimą, kuris gerai pasise
kė. Iš to parengimo liko gry
no pelno $352.30.

Buvo perskaitytas BALF 
skyriaus laiškas, kuriuo kvie
čiama į Balfo vakarą, kuris 
įvyks balandžio 9 d. Pakvieti
mas priimtas ir draugijos na
riai nutarė dalyvauti. Draugi-

Paieškojimas
Ieškau savo dėdes Jono Vas- 

čiulio ir tetos Burbulytės, 
kilusio iš Lietuvos, Kulokų 
kaimo, Liudvinavo valsčiaus, 
Marijampolės apskričio.

Esu Vincenta Burbulytė- 
Dupuy, duktė Antano ir O- 
nos Vasčiulytės. Dabar gyve
nu Prancūzijoje. Prašau atsi
šaukti arba, kas žino, man 
pranešti, būsiu labai dėkinga. 
Mano adresas: Vincenta
(Burbulytė) Dupuy. Gedre 
Hautes Pyrennces, France.

; 20-90 Quincy SLt
1 I

Nashua, N. H.

Speare Dry Goods Co.
»r>
*1
»
I 1
’ 138 - 144 Main St.* Nashua, N. II. r—™——D OIL CO.

■

»
> .

Ferry St. Garage
Chevrolet patarnavimas ir pardavimas. 

Taisome įvairių išdirbysčių automobilius.

Padangos — Baterijos.

Hudson Cab Taxi patarnavimas
220 Ferry SL Telefonas Nashua 197 Hudson, N. H.

BROTHERHOO
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”
\ 574 No. MontsVo St, Brockton, Mass. 1
J Tel. 6140 į

I
I
*

Feel likę failinei in lova avalu?
Talk about love at first sight! One look at these softly sparkling white-enameled Geneva 
ttttl cabinets, and your heart can’t help būt begin to sing. One glance at the heirloom beauty 

thia tapant Geneva lifetime stainless steel sink, and your pulse is sure to pick up thė 
refrainv<

iusreee «wn gorgeous Geneva Kitchcn .

> ■
I CADILLAC PONUAC |
l WM. H. BASSETT CO. |
| 1782 Main St. 33 Main St. |
| BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. į

Pirm Pirksiant Karą, 
At'jhnkyk Pas Mus. 

Atidaryta Vakarais.

MAHONEY & FAY, INC.
119 Belmont St., 
Brockton, Mass.

steel cabinets, and your heart can’t help būt begin to sing. One glance at the heirloom beauty 
of tfrii tadįant Geneva lifetime stainless steel sink, and your pulse is sure to pick up thė 
refrainv/ zvs

Can’t you jusnZee yonr cun gorgeous Geneva Kitchcn . . . planned exactly the way you 

want it? Handy as all get-out—with big, deep base and wall cabinets to keep aZZ your sup- 
^plies within arm’s reach. Wide-open—with work surfaces big enough to hold all the para- 

Į^Micrnalia of meal-getting and štili leave room to spare. Efficient—with all the step-saving 
\>zz'acces$ories you’ve always wanted. And evcrything perfeetly matehed for enduring beauty 

in easy-to-keep-clean enameled steel.
Whatever your ideas, wonderful!y efficient Geneva units and acccssories are available to 

make this kitehen yoiers ulone! See for yourself... see your Geneva dealer toduy!

of

. . planned exactly the way youCan’t you ji
want it? Handy as all get-out—with big, deep base and wall cabinets to keep «ZZ your sup- 

^plies within arm’s reach. Wide-open—with work surfaces big enough to hold all the para- 
Į^Miernalia of meal-getting and štili leave room to spare. Efficient—with all the step-saving 
\>zz'acces$ories you’ve always wanted. And evcrything perfeetly matehed for enduring beauty 

in easy-to-keep-clean enameled steel.
Whatever your ideas, vonderfully efficient Geneva units and acccssories are available to

make this kitehenyoitrs ulone! See for yourself... see your Geneva dealer toduy!

eenevR
Tel. 899 NOW ON DISPLAY AT

8929
RA Y MUCCI’S INC.

1065 Montollo St., Brockton, Mass.
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 

Duodame uždyką virtuvėms apskaitliavimą.
Nereikia įmokėti. 3 metai išsimokėjimui.



Antradienis, Kovo 28 d., 1950 DARBININKAS

ŠACHMATAI
Massachusetts šachmatų 

pirmenybės 
artėdamos į pabaigą darosi 

nepaprastai atkaklios. Virte - 
verda karas už pustaškį ar 
tašką.

Pirmenybių padėtis po 6 ra
tų pasidarė tokia: Schenfeld 
5-1, Tautvaiša 4%-lMi, Mer
kis 4-2, Daly Kagan

Keturakis 3'/a-2 Vi, 
Ffiegel 2l/Įj-31/4, Seletsky 
3‘A, Brask 2-4, Cheevers 
Vibbert 2-4, Underwood 
4U>. Paskutinieji 2 ratai

• I
balandžio 1 ir 2 d. Boylston 
Chess klubo patalpose.

2»/2-
2-4, 
lai
bus 

h

Manhatten Che** klubo pir- 
■teayMs Neu Yorke

pasibaigė Arnold Denker 
71/jj . 3 U; George Shainswit 
7^ - 3*/*>; Jack Sandakoff, 
George Kramėj*, Herman Pil- 
nič ir Arthur Bisgnier po 7-4; 
Albert Pinkus 6-5;
Avram 5-6; Max 
James Wiliams po 
Rubinstein 2-9 ir 
Kay 1-10 taikų.

Herbert 
Pavey ir 
4!s; Sol 
Norman

Chew» Lite, JAV Federacijos 
organas,

kovo nr. talpina įdomią Dr. 
Rauch — P. Vaitonio partiją 
iš Kanados 19-19 m. pirmeny
bių.

Tam pat numery randame ir 
iš Bostono Metropolitan ly
gos pirmenybių padarytas iš
vadas, būtent: pirmų jų trijų 
lygos komandų tarpusavio re
zultatai padaryti tokie: “Lith- 
uanian 2‘ą - 1‘2 with 10'2 - 
9'<. ir games; 
with 10-10 in

2-2 
ant 

9V2-

Vermont
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Burlington Savings Bank
Burlington,

MASS.

BRIDGEWATER WORKERS
CO-OPERATIVE

ASSOCIATION, INC
Manufacturers of

MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES
£

Massachusetts

p—
QUINCY SAVINGS BANK

Harvard 
games;

Boylston l’-į - 2’2 with 
10 in games”.

Bostono Lietuvių B klasės 
turnyras

vyks So. Bostono Liet, pilie
čių klube 309 E St. antradie
niais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 7 v. v. Turny
ras prasidės kovo 28 d. 7 v.v. 
Kas dar neįstojo į turnyrą, 
prašomas pasirodyti prieš 
turnyro pradžią kovo 28 d.

Chess Review, vasario nr.
įvardina Merkio laimėjimus 

iš Golden Knight 1949 koresp. 
turnyro, kuriame dalyvauja 
apie 1000 JAV šachmatinin
kų: “See. 121. Merkis masters 
Glusman, Coller and Bender”.

nys 5 (7), jis žaidė Bostono 
Piet. komandoje, 3. Bileris 
4(5), 4. Miičius 4(5). Viso
dalyvauja 16 šachmatininkų.
□ HorceMer YMCA vasario

24 d. sužaidė lygiomis su stip
ria Fitchburg komanda 4-4.

Fitchburg - Greenfieid 3!2- 
l‘/2-

□ Šveicarija: Blan laimėjo 
Lucerne turnyrą su 5 tšk. 
2-3 v. liko Rabar (Jugosl.) ir 
Unzicker (Vok.) po 41 '■> tšk. 
1949 mš nugalėtoju buvo vo
kiečių meisteris Unzicker.
□ Olandija: Bevervijk tur

nyrą laimėjo Donner, iki šiol 
nedalyvavęs tarptaut. turny
ruose jaunuolis, su 7-2 tšk., 
Dr. Euwe ir Rossolimo 
(Prane.) po 6-3 tšk.

- V • - - - - ——- *

□ Canada: Toronto p-bes - 
trečią kartą laimėjo naujasis - 
Ontario meisteris R. Ander- 
son 8—1. Antroj vietoj Ar- ’ 
nold Lidacis (berods latvis?),- 
7-2. 3 v. Ivan Suk 6-3. ‘.

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

J. RepsNs, MJI.
Lietuvis Gydytojas
495 Cohunbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 ir A a

ĮVAIRŪS skelbimai

l

Over 100 Years of

DEPENDABLE SERVICE

□UINCY,

□ Anglija. Manch esterio 
“Kovo” šachmatininkai sau
sio 22 d. įveikė Draylzden 
Sun Chess klubą 5-2. Laimė
jo: J. Šiančiulis 1, A. Myle 1, 
Steponavičius 1, J. Preibys 1 
ir Nagaitis 1.

Vasario 26 d. atsigriebimo 
rungtynėse lietuviai vėl lai
mėjo prieš tą patį klubą 3-1.

Tarpusavio turnyre daly
vauja 19 "Kovo” šachmati
ninkų. Turnyrui įpusėjus, pir
mauja: J. Šiaučiulis su 
taškų, Myle 1112, Preibys 
Steponavičius 10, Nagaitis 
V. Šiaučiulis 8, Lašaitis 6, 
sinskas 6.
□ Brooklyn, N. Y. L.A.K. 

šachmatų turnyras sulaukė 
rimtos pajėgos: Repečka,
prieš keletą savaičių atvykęs 
iš Europos, įsijungė į turny
rą. Padėtis: 1. Kulpavičius 5 
tšk. (iš 7 partijų), 2. Stak-

18
11,
10,
Le-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IEŠKO DARBO

Moteris ieško virėjos darbo 
valgykloje arba viešbutyj. 
Moka ir siuvimo darbą. Gali 
gauti geriausias rekomendaci
jas.

A.J. NAMAKSY ’
Real Estate &

Lnsurance

Kreipkitės šiuo adresu: 
Mrs. Juzė Laučienė, 
36 St. George Avė., 

Nonvood, Mass.

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

ome* T*L SOuth Bsstos IBM

Res. 37 Oriole Street 
W**t Raabury, Mm* 

TEL. PA—7-1233-W

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

kepenų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert j>o čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEKANDEK’S CO.
414 West Broadu ay

< South Boston 27, Mass.

GRABORIAI

S. BanseviSm ir Smk
harnl Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 8Outh Boston 8-25M

AVenue 2-24*4

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Bestos, Mass.

Joseph W.Ci$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių D traktorius t* 
Bataamuotojs* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dyka* 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3M0

i

I Bridgewater,

Co-operative Bank

t

30 South Main St.,
MIDDLEBORO, MASS.

“An Up To The Minate Bank”

i
I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVČ
Pirmininkė — Eva Markslenė.

<25 K Sth St., So Boston, Mara 
TeL SOuth Bioston 8-1298.

Vice-Plrmininkė—B. Gailiūnienė.
8 VVinfield St.. So. Boston, Man 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

Finansų Ražt. - B. Cūnienė,
n Gouid 8t. W Roabury. Maaa 

TeL Parkvay — 1864-W 
Iždininkė - Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Ma>> 
Tvarkdarė — M. Matefpškienė,

866 E. Sth St.. So. Boston, Mass. 
Kaso* GL—Elzbieta Aukštikalnyte.

110 H SL, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradieni mėnesio. 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Ssvsnth SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke

•V. JONO EV. BL. PASALPINŽS 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Viktoras Medonis.
21 Sanger St.. So Boston. Mas> 

Vice-Pirm. - Vincas Stakutia.
<584 Sixth St So Boston Mas- 

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika
206 L St., So. Boston, Mass.

Fin Rašt - Aleksandras Ivaška
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Iždininkas—Stasys K Griganavičiua.
699 E. Seventh St.. S Boston. Mass 

Maršalka - Jonas Zaikis,
787 Broadvvay, So. Boston. Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio. 

2 vai. po pietų Parapijos salėj.
492 E 7th St.. So Boston Mase
Visais draugijos reikalais kreipki 

tės pas protokolų raštininkų

YAKAVONIS
runerai Honw

741 No. Main SI 
Brockton. Mass

V. YAKAVONlš 
uaidotuvių Direktorių* 

Balsamuotojas
Patarnavimas Oteną tr Nata 
Koplyčia Šermenims Dyk* 

rsl Brockton

W A I T T
FUNERAl HOM»

30 Emerson Avė 
Brockton, Mass 

E4ward lWaftt 
(WaitekŪBM) 

sldotuvlų Direktorių* 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir Naku 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 93M

o
%

%

„IJEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
MS W. BROADVVAY. SO. BOSTON. MASS

Kviečia Jus Apsigyventi Tikrame Naujos Anglijos Miestely, 
kur yra visi patogumai su patogiomis elektros kainų 

normomis

The Home of Mt. Hotyoke College

Nashua Coal & Oil Co
Incorporated

BOILERS
FURNACES

ž t t

1
i

)CA B—-A*-..

Pristatome Alų ir Toniką
1 
!
!
1
!
!
!

Mes turime 11-koe rūšių alaus k įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukit*

BOJUS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Užsisakyite Toniko Pas 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainas prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington, Man.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKK, Namų Tel. Dedham 1304-R

The Electric Light Department
SOUTH HADLEY

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 

SOUTH BOSTON CAFE

L

♦

*

a

%
s.

OIL BURNERS Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja., 

Stuft

i! 
i! 
i! 
i!
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BOSTONO ŽINIOS
Rekolekcijos 
inteligentams

Daug katalikų inteligentų 
kartas nuo karto vyksta j 
vienuolynus atlikti rekolekci
jas. Kad visus inteligentus-es 
vietinius ir ateivius dvasiniai 
aprūpinus, šiemet daromos 
jiems visiems rekolekcijos šv. 
Petro parapijos bažnyčioje.

Rekolekcijas ves Tėvas Dr. 
Juozapas Venckus, S. J., iš 
Washington, D. C.

Rekolekcijos prasidės šešta
dieni, balandžio 1 d., 7 v.v., 
baigsis antradieni, bal. 4 d. 
7:30 v. v.

Visi inteligentai-ės ir biznie
riai kviečiami lankyti reko
lekcijas. Taip pat ir visi kiti 
norį giliau pamąstyti apie 
Dievo teises ir žmogaus dva
sinius reikalus.

retų mokytis fortepiano ar 
dainavimo, prašome kreiptis 
asmeniškai telefonu Talbot 
5315 nuo 8 vai. vak.

Mirė K. Vestfildas 
Žiūrėk, pusi. 2.

Mirė
Kovo 23 d. mirė, keletą me

tų sirguliavęs, Jonas Zalec- 
kas, 69 metų amžiaus, gyv. 
264 W. 3rd St. Kilęs iš But
rimonių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 48 metus. Paliko 
žmoną Katriną Radzevičiūtę 
ir du sūnus. Palaidotas iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios, 
kovo 27 d. šv. Benedikto ka
puose.

Tremtinių Dėmesiui
Dėl susidėjusių aplinkybių 

šauktas š. m. balandžio m. 1

metų 
baigę 
Džiu- 
išvar-

Buvo pakrikštyta
Kovo 26 dieną: Dijana Ma

ria, Prano ir Opai Bernatavi
čių duktė, gyv. 515 Shawmut 
Avė.

Jone Evelina, Alphonso ir 
Eugenijos Mickevičių duktė, 
gyv. 219 W. 6th St.

Dvynukės Patricija Ona ir 
Pamela Margareta, Kazimie
ro ir Margaretos Kazmauskų 
dukters, gyv. 25 Crowley - 
Rogers Way.

S. Levickienė
ilgametė Kauno valstybės 

teatro akompaniatorė, turėju
si Kaune ir savo muzikos mo
kyklą, šiomis dienomis iš New 
Yorko atsikėlė į Dorchester 
ir apsistojo pas J. ir T. Vasi
liauskus (24 Annabell). S. 
Levickienė New Yorke sun-

d. 7 v. v. bažnytinėj salėj 
Tremtinių ratelio susirinki
mas įvyksta 5 vai. p.p. ten 
pat. Tr. Ratelio V-ba.

Kvietimas
Kviečiame visus į Nekalto 

Prasidėjimo Seserų Gildos So. 
Bostono skyriaus pobūvį (pa
rengimą), kuris įvyks 1950 
m. balandžio 2 d., Verbų sek
madienį, 3 vaL Sv. Petro pa
rapijos salėje (po bažnyčia).

Bus paskelbtos dovanos ir 
“pupų” žaidimas, kuriam su
rinkta gražių dovanų: lietu
viškų audinių ir šiaip rank
darbių bei kitų gražių daikte
lių. Svečius skaniai pavaišin
sime. Įėjimas tik 50c. Pelnas 
skiriamas N. Pr. Seserų kop
lyčiai statyti. Valdyba.

Ptisižym/ję lietuviai 
studentai

Bostono Katalikų universi
teto (Boston College) savaiti
niame žurnale “The Heighta” 
(kovo mėn. 10 d.) buvo pa
skelbtas dekano sąrašas (Arts 
and Science Dean’s list) stu
dentų, kurie 1949/50 
rudens semestrą yi-a 
labai gerais pažymiais, 
gu pažymėti, kad tarp
dintųjų studentų yra taip pat 
lietuvių, ir net abejuose aukš
tesniuose kursuose — juniorų 
ir seniorų. Iš juniorų geru 
mokymosi yra atsižymėjęs 
Viktoras A. Balčiūnas, (Dor
chester), o iš seniorų — Ed
mundas S. Mockus (Dorches
ter) ir Vincentas J. Mazgelis 
(Brockton). Abu pastarieji 
visą laiką buvo tarp pirmųjų 
studentų ir šiemet jau baigia 
Bostono Kolegiją. Numatoma, 
kad baigs su pagyrimu. Ed
mundas S. Mockus yra nusi
statęs toliau mokslus tęsti 
Philadelphijoje ir rengtis dak
taratui, o Vincentas J. Maz
gelis ketina toliau studijuoti 
sociologiją Bostone. Linkime 
geros sėkmės būsimiems mū
sų jaunos kartos inteligen
tams ir veikėjams, kurie yra 
sąmoningi lietuviai ir išlaiko 
nesudarkytas gražiai savo pa
vardes.

amerikiečių

kiai dirbo ne savo srity, o čia 
jau gavo darbą Boston Ballet 
Centre (Schuberto teatre). 
Taip pat dirbs T. iBabuSkf n Ri
tės ir A. Liepino baleto stu
dijoje (265 C Street, St. Da
riaus postas). S. Levickienė 
yra labai gera ir nrityrusi 
muzikos mokytoja. Kas no-

Užuojauta
Teklei Banienei 125 Ham-

pshire St., Cambridge, Mass.,
jos mylimam vyrui a. a. Juo
zapui Baniui mirus, liūdesio 
valandoje reiškiame gilią 

užuojautą
Ona ir Jonas Daniusevičiai.

__  ,____ _ 1__ h. f-----------------------------------
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Bostonas tampa lietuvių 
muzikos centrą

Kovo 24 d. sukanka lygiai 
metai, kai atvyko į Bostoną 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas su žmona klebono 
kun. Pr. Virmauskio kviečia
mas. Nors jis yra vargoninin
ko sūnus, bet pirmiau vargo- 
ninku nebuvo (buvo Vilniaus 
Operos ir Filarmonijos or
kestro dirigentas). Atvyko 
prieš pat 40 vaL atlaidus, tad 
iš pat pradžios buvo kai ku
rių sunkumų su liturginėmis 
giesmėmis, bet kun. Abračins- 
ko padedamas, greit susio
rientavo.

Lietuvių Rado Valandos Programos

KONCERTAS
SEKMADIENI.

Balandžio- April30d.,1950
3:31 vaL po pietų

JORDAN HALL
290 Huntington Avė. (kampas 6ainsboro St.), 

BOSTON, MASS.
Koncerto programų išpildys šie ar- 

tįstai ir choras: Stasys Liepas, baritonas; 
Stasė Daugėlienė, sopranas; Susana 
Griškaitė (Gris h), ir Šv. Petro lietuvių pa
rapijos choras iš So. Boston.

Chorui vadovaus ir pirmiem dviem 
dainininkam akompanuos kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas.

Dainininkei Sušauni Griškaitei 
akompanuos Rapolas Juška.

Dabar vos metams praslin
kus, Bostonas tapo lietuvių 
muzikos centru. Galima saky
ti turi geriausią bažnytinį 
chorą visoje lietuvių išeivijo
je. Jo pirmame koncerte Ga- 
vin auditorija negalėjo sutal
pinti visų norinčiųjų išgirsti. 
Tačiau jie turėjo progos iš
girsti bažnyčioje solistus: Ka
zėną, Baranauską, Liepą, 
Krištolaitytę, Daugėlienę.

Į Bostoną atsikėlė gyventi 
Vilniaus operos solistas St. 
Liepas. Žada ir daugiau žy
mių dainininkų į Bostoną atsi
kelti. Taigi klebono kun. Vir
mauskio pastangomis atsi- 
kvietus iš tremties komp. Ka
činską, po metų laiko jo dar
buotės Bostonas tapo lietuvių 
muzikos centru. A.

ryšyje su Čepų 11 m. dukrelės 
Vilijos imponuojančia pasiro
dymu, laike užsieninės trans- 
lacijos “Junior Voice of Ame- 
rica”, kur ji buvo pakviesta 
su lietuvių tautinių šokių gru
pės jaunamečiais. Vilija visus 
nustebino, pasveikindama sa
vo draugus tremtyje lietuviš
kai, vokiškai ir angliškai.

Rap.

Naujiena
Stepo Dariaus Posto Mote

rų Auxiliary #317 kviečia 
visuomenę atvykti ir dalyvau
ti “vestuvėse” balandžio 16 d. 
South Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėj, kampas 
Silver Street ir E. St, So. 
Boston, Mass. Pradžia 5 va
landą po pietų.

Kviečia Valdyba.

Hirosimos sunaikinimo 
liudininkus Bostone

Kun. Lorenz Laures, S. J., 
vokietis misijonierius, koris il
gą laiką gyveno Japonijoje, 
yra atvykęs į Ameriką ir šiuo 
metu vieši Bostone. “The Pi
lot“ šeštadienio numeryje 
(kovo 25 d.) yra atspausdinęs 
jo pasakojimą apie Hirošimą, 
į kurią buvo numesta atomi
nė bomba. T. Lorenz Laures 
tuo metu bi 
se prie pat

Rezoliucijos rado 
pritarimo

Vasario 16 minėjimo proga 
priimtos ir valstybės darbo 
sekretoriui Tobin bei kongre
so atstovams pasiųstos rezo
liucijos dėl lietuvių tautos pa
vergimo ir žudymo rado gra
žų atbalsį. ALT Bostono sky
riaus pirminink. adv. J. Gri
galiui ir sekr. redak. J. Ja- 
nuškiui yra prisiųsti atsaky
mai ir padėkos laiškai už mi
nėtas rezoliucijas. Juose reiš
kiama Lietuvai simpatijos ir 
pasižadama remti lietuvius jų 
kovoje dėl laisvės. Atsaky
mus yra prisiuntę: Maurice J. 
Tobin, Secretary of Labor; 
Henry Cabot Lodge, Jr., Uni- 
ted Statės Senator; Leverett 
Saltonstall, United Statės Se
nator; kongresmanai: John 
F. Kennedy, Richard B. Wig- 
glesurorth, Christian A. Her- 
ter, Phillip J. Philbin, Thomas 
J. Lane.

Europoj ir negalinčius dėl li
gos ar senatvės niekur išemi
gruoti; užmegsti artimus ry
šius su Amerikos - - lietuviais 
teisininkais, kviečiant juos į 
savo susirinkimus su paskai
tomis ir pranešimais iš teisės 
srities; sekti
spaudą ir rinkti atsiliepimus 
apie Lietuvą ir 
pasiųsti Tr. Teisinįnkų centro 
valdybai sąrašą teisininkų, 
gyvenančių Bostone ir jo apy
linkėj; aktyviai paremti koL 
Gliaudžio, gyv. 
džiamą vienintelį 
žurnalą 
kas“.

Be to, 
mininkas 
International Bar Association, 
New Yorke, įdomavosi lietu
viais tremtiniais teisininkais 
ir norėtų turėti sąrašą Lietu
vos advokatų ir teisininkų, 
gyv. USA Kadangi iki šiol 
ne visi skyriai yra užsiregis
travę Centro Valdyboj, tai 
tos žinios nebuvo galima su
teikti.

Šio skyriaus 
Juknevičius, 545 
way, So. Boston,

tremtinius;

Detroite, lei- 
į teisininkų 

“Lietuvis Teįsinin-

centro valdybos pir- 
painformavo, kad

adresas: A. 
E. Broad- 
Mass.

J. K. V.

Lietuvaitė “Pilate’s 
Daughter” teatre 

Visame Bostone matome 
džiausią plakatą, i 
“Pilate’s Daughter”

«

di- 
skelbiantį 

vaidini
mą. Tai yra “America’s Old- 
est Passion Play” vaidinamas 
Gavėnios metu jau 49-tą se
zoną. Jo autorius — Tėvas 
Francis L Kenzel, C. SS.R. 
Veikalas parašytas 1902 m., 
kada jaunas autorius* buvo 

Misijų bažnyčioj.
•” teatro 

Mission Church,

i!uwe ■?!! n

Ryšium su tuo buvo apklau
sinėtas tūlas Cambridge gy
ventojas, ankščiau dirbęs val
stybės Mass. rūmuose. Bu
vęs valdininkas turėjo prisi
pažinti toje vagystėje. Spėja
ma, kad tas pats asmuo bus 
savo laiku išvogęs svarbius 
dokumentus iš Harvard ir 
Columbia universitetų biblio
tekų.

Salėje visos vietos rezervuotos. Tikie- 
tai — $1.20 ir $1.80, įskaitant valdžios mo
kesnius (fazes).

Kviečiame visus iš anksto įsigyti ti- 
kietus ir koncerte dalyvauti. Dalyvauda
mi koncerte, paremsite ir Lietuvių Radio 
Valandos procrramą šeštadieniais nuo 
1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, 
Salėm, Mass.

PRANAS RAZVADAU8KAS,
Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas 

FELICIJA GRENDELYTft, sekretorė 
ANTANAS F. KNE1ŽYS,

Lietuvių Radio Valandos programos vedėjas.
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Aprašė tremtinių dele
gacijos apsilankymą

Bostono Diecezijos organas, 
savaitraštis “The Pilot”, įdė
jo platų aprašymą lietuvių 
tremtinių delegacijos apsilan
kymą pas J. E. arkivyskupą 
Richard J. Cushing, D.D. Taip 
pat ištisai patalpino jų padė
kos raštą, nuošviečiantį da
bartinį lietuvių tautos tragiš
ką likimą. Aprašymui duota 
stambi antraštė: “Lithuanian 
DP’s in Boston Thank Arch- 
bishop for Heip”, “Represen- 
tafives express gratitude for 
all U. S. aid in personai visit“.

Rap.

Svetimtaučių spauda 
apie tremtinių šeinių
The Boston Sunday Globė 

kovo 19 d. laidoje įdėjo Bari 
Banner straipsnį su dviem 
nuotraukomis apie tremtinio 
prof. Vytauto Čepo šeimą. 
Tas straipsnis buvo įdėtas są-

tuo metu buvo misijų namuo
se prie pat Hirošimos. Pir
miausia jis pamatė milžinišką 
blyksterėjimą, po kurio sekė 
baidus griausmas ir tartum 
koks uraganas, kuris visą 
miestą sumaišė su žeme. Ką 
jis išgyveno ir matė, sunku 
apsakyti Vienu akimirksniu 
žuvo apie 80,000 žmonių.

1

Nepraleiskite progos
L. S. šv. Kazimiero Draugi

jos valdyba ir Direktorių Ta
ryba skelbia 6 mėn. naujų na
rių priėmimo vajų. Kiekvie
nas {stojantis į draugiją iki š. 
m. birželio mėn. 25 d., t. y. 
birželio mėn. ketvirto sekma
dienio, atleidžiamas nuo įsto
jamojo $3 mokesčio ir nerei
kalaujamas daktaro apžiūrėji
mas, už kurį taip pat reikėtų 
mokėti.

L. S. šv. Kazimiero D-ja 
įsikūrė 1889 m., ir gyvuoja 
jau 61 metai. Tai yra apoli
tinė, pašalpinė Vyrų organi
zacija. Kiekvienam nariui li
gos atvėju mokama $8 į sa
vaitę, o mirties atvėju įpėdi
niams — $200; Mėnesinis na
rio mokestis tik 50 et į mė
nesį. Draugija šiandien turi 
virš 300 narių, ir gan tvirtai 
finansiniai stovi

Draugijos vadovybė kreipia 
ypatingą dteeai į atvykusius 
iš tremties i/, atsižvelgdama 
į jų sunkią finansinę būklę, 
nutarė teikti lengvatų. Tad 
nepraleiskite progą fa* įstoki
te, o įstoję nesigailėsite.

Įstojimo blankas ir kitas 
informacijas galite gauti pas 
draugijos sekretorius: Stasį 
Mockų, gyv. 38 Cheimsfotd 
St., Dorchester, arba Stasį 
Jakutį, 701 E. Second St, So. 
Boston. Valdyba.

Naujoji Lietuvių salė
Kovo 16 d. S. Bostono Lie

tuvių Piliečių draugija savo 
susirįnkime nutarė tuoj nese
niai savo nupirktame didžiu
liame name, buvusio miesto 
knygyno patalpose įrengti sa
lę. Salėje galės tilpti apie 600 
žmonių. Tam tikslui, jei rei
kalas bus užtraukti, ir dau
giau paskolos. Įrengimo di
džiosios auditorijos to 
trečiame ir ketvirtame 
te teks ilgiau palaukti.

Susirinkime prisaikdintas 
naujai išrinktas d-jos vice 
pirm. A. J. Namaksy, vietoje 
mirusio adv. J. Cunio. Rap.

namo 
aukš-

Susiorganizavo tremti
niai teisininkai Bostone

Š. m. kovo mėn. 19 d. 19 d. 
įvyko Bostone ir apylinkėj 
gyvenančių tremtinių teisinin
kų skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Posėdį atidarė Tr. 
Teisininkų Draugijos centro 
valdybos pirmininkas, dr. Br. 
Kalvaitis. Buvo išrinkta sky
riaus valdybon: Antanas Juk- • 
nevičius, Liudas Indreika ir 
Juozas Vembrė ir kandida
tais: Andrius Keturakis ir 
Stasys Vaitkevičius.

Susirinkusieji nutarė: šelp
ti savo kolegas, pasilikusius

kunigu 
“Pilate’s Daughter' 
adresas: 
1545 Tremont St., Roxbury, 
Mass. (telefonas: Hlghland 
5-4500). /

Lietuviams ‘Pilate’s Daugh
ter’ teatras įdomus ne vien 
kaip katalikams, bet ir dėl to, 
kad jame žymioj rolėj vaidi
na lietuvaitė Veronika Iva
nauskaitė iš Dorchesterio, 
vytietė, buvusi Šv. Petro pa
rapijos choro giesmininkė. 
Tarp didelio būrio rinktinių 
artistų — viena lietuvaitė! 
Pažymėtina, kad programoje 

. jos pavardė nei sutrumpinta, 
nei iškraipyta. Lietuviška pa
vardė jai nekliudė patekti į 
tokį gamų tradicinį teatrą. 
Ji ten pateko kaip gražiai pa
sižymėjusį Edison kompanijos 
tarnautojų 
vaidinimuose.

artistų mėgėjų
K.E.

Išvogti svarbūs 
dokumentai

Iš valstybinio Mass. archy
vo Bostone išvogti . svarbūs, 
didelės vertės istoriniai doku
mentai, tarp kurių yra ir pa
sirašytų George Washingto-
no, Paul Reverio ir kitų gar- mai laimės ir tolimesniame jų 
šių žmonių. gyvenime. VJ8.

24 valandos laisvėje
Šį pirmadienį abu didieji 

Bostono dienraščiai* — “The 
Boston Herald“ ir “The Bos
ton Globė“ įdėjo nuotraukas 
ir aprašymus apie dešimties 
metų lietuviško Algimanto 
Dubausko “tyrinėjimų“ ke-^ 
lionę po Cambridge ir Bosto
ną. Praėjusį šeštadienį Algi
mantas šventė savo 10-tus gi
mimo metus. Iškilminga pro
ga jam buvo leista eiti į kiną. 
Pajutęs visišką laisvę, “maža
sis karžygis“ beieškodamas 
įdomesnės filmos atsidūrė net 
Lechmere Theatre. Susižavė
jęs kaubojų filmą, jis prasė
dėjo ten nuo 3 vai. po piet iki 
11 vai. nakties, kol teatrą už
darė. Išėjęs iš teatro, sveti
moje apylinkėje, ir dar tam
soje, visiškai pametė orienta
ciją ir nukulniavę Bostono 
kryptim. Paklaidžiojęs įvai
riomis nepažįstamomis gatvė
mis, nuvargo, sušalo ir paga
liau pradrebėjo visą naktį ant 
kažkokių laiptų kažkur... Tė
vai, nesulaukę “solenizanto”, 
sukėlė visą Cambridge ir Bos
tono policiją ant kojų. Bet 
Algimantui policijos pagalba 
nebuvo reikalinga. Jisai pats 
paržingsniavo sekmadienį (2 
vai. po piet), išbuvęs “laisvė
je” lygiai 24 valandas. “Tik 
jau daugiau tokios laisvės ne
benoriu”, pareiškė Algis Du
bauskų butą užtvindžiusiems 
laikraščių reporteriams.

Dubauskų šešių asm. šeima, 
atvykusi iŠ Diepholz’o DP 
stovyklos Vokietijoje pereitų 
metų Kūčių dieną, jau spėjo 
čia Amerikoje įsikurti. P. Du
bausko, vietinio lietuvio Char- 
les Akuchka dosnumo dėka, 
yra jau savininkas dviaukščio 
namo it dirba nuosavoje, su 
visomis reikalingomis mašino
mis įtaisytoje batų siuvimo ir 
taisymo dirbtuvėje. Per neil
gą savo egzistavimo laiką Du
bausko dirbtuvė spėjo savo 
sąžiningu ir pigiu užsakymų 
atlikimu įgyti gerą vardą ne 
tik Cambridge lietuvių, bei 
aplinkinių amerikiečių tarpe, 
bet ii Bostono lietuviai pra
deda vežti savo užsakymus į 
Cambridge, 289 Columbia St 
pas p. Dubauską. Viena di
džiulė Bostono batų firma 
yra numačiusi eilę ypatingų 
užsakymų pagal specialius 
gydytojų receptus. Lieka tik 
palinkėti visai Dubauskų sei-

CAMMDtt,MA£
Rengiasi Velykų 

šventėms
Artėjant Velykų šventėms, 

Šv. Vardo draugijos nariai 
sparčiai rengiasi prie Kris
taus kančios Adoracijos. Dva
sios vadas kun. J. Daunia iš 
anksto paskirsto nariams bu
dėjimo valandas. Parapijos 
choras taip pat stropiai ruo
šiasi prie švenčių dalyvauti 
choro pratybose. Vargoninin
kas p. Norkevičius kviečia, 
kaip naujuosius taip ir senuo
sius choro narius, tinkamai 
prisiruošti prie Velykų šven
čių iškilmių. A D.

Nebūk be įdomiausio laikraščio
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo* yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

'"DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš 
tis.

“DARBININKAS* išeina du sykiu i savaite ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, rne 
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50. .

“DARBININKAS”
388 WMt BroMhvay, 8<x Boatm 27, Maas.
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